


 هراب رد دنچ
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 یس راف» زان یاهملیف
 ام لات ده زنش ط و دهم لس هلر تو م ایل ایر طوم ندادهم)د) ار ه 2الگ هاو

 یاهوبدوتساهب قلعتم اب لقتم ن
 یدبدج یابمایف هیپت ددصرو فلتخم

 اروالمفیتح اهن آ زا یتمی .دنتنه
 .دنشاب یم زین هیهت

 زوته؛اپملیف نیا مامت هداب رد

 یلر درک ناوتبن یعطق رظت راهظ
 هک یبیرتاب اهت"۲ زا یضعب درومرد
 هکیماسااب .دناهداد ناشدوخیا رب

 ود: !هد رک باختت !ناشیاپملیف یارب
 را رقناشم وصت دروم هک یئاههژوس

 یلک رظنن داهظا ناوت ی هتقرگ
 دنچناک دتنک هبهت نیا نایم دد درک

 رفت رد و دن زادرارقام ناتسود زا
 اهن آ اب شمیوررتشی هلاقم نيآ

 تاکن نیابالاح زامب را هدیماو تسا
 دنشاب هتشاد هجوت

 یاههژوس اهملیف نيا ناب« رد
 ماددولم ویدمک ۰ یلم و یغیرات

 دروخیم مشچب رتدایژ
 یاههژوس زالابقتسا ًا رهاظ

 تیقفوم تسانمب یلم و یخی دات

 هدوب هتشذگ رد یملبق نینچ كب یت راجت
 زا ناکدننک هیهت نیایلو « تسا
 كي نتخاس هک دنتسهلفاغ عوضومتیا

 تامح زهچمزلتسیخب رات و یلع ملیف

 ردیتالاکشا هچدتسا یناعالطا و

 .دشاب یم دوج ومنآ هیهت ءاد
 یدایزحرخال وا اپملیت نیادد

 یهاش هسدانصاب . دومن تسپ ابیم
 دننکیم حرخ امیاهدوتساهک لوپ

 تخاس ادیلاهملیف نینچناوت ین
 یاههتمزاهملیفنیانتخاسیارپ ایناث
 اتهک هجن [ ,تسا مزال دایسب یرته

 لک کر قک گز لک ال رک نکا نکا ک

 رم

 اههژوس نیا زاام < رب [:وردلاح

 شزرآیم رای اس هدافتس ۱ دم آ ل

 یا هنیهژ اهلتهن و هدوب یرنه رقاو
 نآکدنک

 5۱ ران 7 هکلب دهد یلادشیس

 یسک الف دنک یم
 د؟ سابتقا احیحص مابف یارب ار

۱۱ 3 
 هیهئ تسدب نونکا ار

 رک
 اههژوسنیادت | وتب هک

 هتشادا رت

 و« دشاب

 الا دیفاتخمیتف نی دواش«

 و باد [«سال؛روآ دینف نیدواشم

 ددمهیدآ رفا نینچرکا هرغوموسر
 هندن وشادیپ امیهاگشن اددیتاسانیب

 7 العف اهن

 ءا زادوخ ۰ : اه تلوحا
 دننکیمهدافتسا

 یئاهملیف نینچ نادرک راک یل و

 یتح. دشاب یقتونسح دناوتین مه
 یاهدرک لیصحت درا و ناد رگ زاک رقن هس

 دنتسهراک لوتشماهویدوتسا رد هک
 یاه هنیمز و راک هقباس نتشادت اب

 تبل وئسمدنن اوتیمن ؛دروهنیا ردیرنه
 هچ اتدننک لوبق | دیناهملیف نینچ
 یاب فلا» یتح هکیلابن اب دسر
 . دنن ادیمن مهار یلامنیس

 نسیاب العف هکبناک دننک هیهت
 روصت و دناهدروآ یود اهعوضوم
 « ملیف رد رگشل یهایس دنچاب دننکیم
 دنچ و یقرشهق نزود یکی

 یلامنیسیمادنب او لذتب۰6 ژاک ورت >

 هابتشادن زاسب مایف تسناوت دنهاوخ

 خب دات هکت ۲ بیسب اهمایفنیادننیم

 دهاوخ فپ رحت مطق روطب | رامروشک

 هن و دنهدیم زاک نیاب نت

 دارقا ش

 امیلم یاههنافا هک[ بس درک

 وج یتب روش تخادن ادها
 كينکت و ملیفدوخ

 اصل زاار
 لاذتبا بید

 ددرم «

 ف رکدهاوخ رارق
 دنشآب نئطم دی اب ناب اقآ نیا

 اقافتا و تف ای یثیقف ومملیف كي رک | هک

 زا و دسابت لیعب یحب نآ یور

 شرسلوپ یت راحت ظاحل

 ام دیدش ضا رتعا

 ایت

 تسدب ي

 دوج و یبیت رت نیئچنیازا دعب ۰ داد
 زا یتح انتطمو تشاد دهاوخت

 هج وتم یتخس ت-.کش * زی یت راجت ظاحل

 . دید رک دها وخ ناک دننک هیهت

 یاهلیف؛اهملیف رکیدیرسكي
 مدآ هک هچت آ ابیدمک رنه.تسایدمک
 تسات وافتدنک رب هدورهدنخ زاار

 مانلاحب اتاه رتترد هک هجت [اب و

 « یدمک , رت تواقتم هتفرک یدک

 یدایژتاعالطا ۰ ابتیسرداصومتم

 رگیزاب ای نادرک راک ك. دهاوخیم

 دارفا یدمک یاپملیف هدنیون اي
 اقافتآ هک دنته یصخشم

 یاههتسدزا ی رتشيب رنهیا راد دب اب
 ؛ ندنادنخ ار مدرم . دنشاب رکید
 هک اهنآ هن ادقیمعو رت ةتممدرم

 وندنادنخ تسا زاب ناششین هثیمه
 یقاب یحدررئات اهن آرد «والعب
 زا و تسا لکشم رایب نتشاذک

 اثمطم و .دب ًابمت رپ _سک هیههدهع
 هناضاب رتآت رونک ۲ رفن دنچراک
 هک یاهدنی ول دنچای اه رادرملبف
 هداتفا اپ شیپ بلاطم نتشون اب

 هدر و آ تسدب یب ذاک ترهشیا همان زور

 دوشک زا هک «نادرگ راک د كي اب ودنا

 دلجیودروا رگ
 یادت نارهآ ردالیلآ مایف یدورب ایفو-زا «نرولایو-»سکع نیرتاباز

 دش دها وخ هداد

/ 
 ناسا ی :ریدم و زایتما هدنداد
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 ۱۳۳۵ رهممتشه هبذشک؛- ۱

 رو زا و.ددوآ ءانب اجنیاب دوخ
 نیاداک ورادن یعالطأ ام دوتل وک و

 , دشابیمن و تسه دا رفا

 ٍف نیا رگید تمسق كي
 6 تسامادد وام یاههلیف ل و.عع ی. اطم

 اهنآ دد یاهذات یاهریچ هن افساتم
 رکید دارکق بلا و دوشید ادیپ
 4... تسا يسداف یاهملیف

 ام یاه ویدوتسا هتفدمهپور

 و ینف صفا و تیغ رهزا رظنف رص
 هدنسب ون دقاف الوصا « رکیدیرنه
 هنکن نی !اهداپ امودنتسهبوخ یاه
 و هدرک دزشوگدوخ تالاقمرد ار
 هک اهن آدوج زا تسا مژالمب اهتفک

 اقم ام یناتساد تایبدا ردالعف

 ,دافتسادنشابیم راکتب | و رنه یحاصو
 هبهت هک تساداد هدنخ رایسب . دوش

 یکی رکف زا دنهاوخیم ام ناک دننک

 . و تیحالص نودب نایفارطا نتود
 ۱ «قوذ > هفاضاب دوخ هقیلس جک

 اد یملیف عوضوم نتشیوخداشرس
 ۱ ٩ یلادرک راک ارث[ و "دنیونب
 هب هک د نی امن اعدامه دعب و دننک هیچ

 .دن هد رگ تمدخ هریغوتلمو روشک

 هجوتمدنتف را هانی 91
 ءار نینچمه دن دیدرک نآ تکش

 یاه تیعقوم رد « نداد همادا ار
 میخ و تسکشهب ًانثطم هدشیآ تخس

 , دش دهاوخ رجنم رت

 یاهناد رگ داک زا یکی نعس
 ۱ هتشاددابب ادیسداف یاهملیف فسنم
 ابامشهتشذگ رد رک ا > تفک هک دپشاب

 میداد راک و رسدقتنم رفن ود اب كي

 جههنس وا زا یفذصامشلب اقم ددز و رما
 و ره اب انیقب و دن رادرارق ناک
 هژرابملاذتب اویداوسیب و یرتهیم

 , ۰ درک دنها وخ

 سس
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 دمزا یو
 و ناملآب 26

 ی وصیت و نادنم رده ۳ 1

 تی ی

 رغا

 نونک ات دمنیا نبات و نامدقعر
 دندوب هدیف دشکل ده رپش.نار ۳

 نا وریپ لیمکتت یا رب هک دودیم هد

 وئاسب < یمشچ مهد مشچد اب ودنپ |
 نابملآ دوشک مااع رب هیخرم

 تسا

 یرداگتیسلوب (
 اههناک ذا یکی ددهنشلگ هثد»

 زا رفن ود نس یددوخودزو عارن

 یاهتبحص نیب رد ,ثفرگ ددناب رنعم

 رگیدکب داش هنک نیلئالا نی
 «یادپجب رب ول ولانیج ماندن درگبب

 ۱۰ دهآنایعب زین نا رپ |
 نیادد یواکجنک ۰و تفدژاسپ

 اوعد نیف رطهک دید رگ مولعمعوشم
 هک «یداگیسلوب اوناتسود زا یکی

 تبسن «یرطاخ هقالعد افب ا-اب وک
 تشادین ا ری ا«یادیجی رب ول ول انیجب
 < دوجو رضاحلاح رد هکنپ رگب دسعش و

 دنشاب یم .دشک یم ادعادیج»

 تشاد اعدا«یداگیحورادق رط

 یارسب یتفکنه غلابم واتسود هک

 بک هلیسو یتح وهد رک حرخ «انیجو
 یارب وا مهارهنان زسانجاشورز و
 ترفاسو تسا هدزک مهاررف انیج

 هدوب ناشیاهنی زهب زین انیج همنارت
 لوصحءیرگی دتفلک ند رک كني او تسا
 ؛ دنکیمتشاد رب اروا تامح)

 نایچفاچاق دن اب یماسا نیب رد نیل و ره-نیف رم
 دب درک فشک یماظن یرادناامرف فرط زا ًاریخا هک هردغمداوم
 فسات یاجاعقا و .ددوخیممشچب _زبا هدنناوخنادنم رثهزا یکی مان هن افسانم
 تسدب یارب نادنمررنه هک تسا
 یبانمان هلیسو رهب لوبنددوآ
 نباذالیبموتادب رخای وک ودن زاسیم هدولآ اررنه طبحم وهدشلسوت ۰
 ۱ تسا هووب لعم

 یرنه یراک كتک
 هتجلامم یارب كنیا وتفرک هارق حرجو برضددو+ نای رتشمزا یکی فرط زا یحابسدیصلبق هتله

 , تسا هدیدرت دا پراخ هزاج|نودب دوروزاتفلاخ رس رب عازن و هدوب ث راه نادنم رنه زا یکیردا رب براض عالطا دا رقب تسا یرتسب ناتسرابیب رد هدداد ثامدص
 كي هکت سا فسات يسب یاج

 و

 روشک نادنم رنه یا زب یمیاقو نینچ
 دنک دهآ شپاع

 مایف ییامن
 اب هتشذک هتفه «بتشکی زود

 زا یا هدع« ملی هدازمرکا» توهدب
 ملیف یاشابن یارب ائاید امنیس نلاس رد ناتسودرنه و نادنمرنع
 ردن دن اصرسهت روضح «كاهنب وک درسکل و ناب ایژ و مانب یکدابناد

 یداضتعا هکلممناخ هساجنپا دد
 یربداقموو تمصعو تفع ءداب رد
 و <نع تافا رتعا تانک هب مجاد
 رکشت وملیف هراب ودهدازمرکأ یاقآ
 ملی نیا دیدرگ عورشملبف شان سپسو هدرکداریا یتان ایی واضحرآ
 دی درگ عقاو هجوت دروم هک دوب یلوخ,و هدنزومآ ملیف یک رامناد
 ؟... طسوت هک یدیدج ملیف

 ماین یو دوتسا ری دمینارماک یاقآ اب ام زاگن ربخ هک ی ساعت دد
 رخاوایبا رد هک دهدنم ربخ نینچ هتف رک لا رتناس ژالب ودو یرادرب
 لارتت اسیویدوتسا نییامیتا رک !اذم
 یداد ربلیفیاهوب دوتسا زا یکیای
 مه اب ملیفكي هبهت یارب كيزکم
 تساهدشلصاح قفاوت و هنف رگ تروصوب دوتسا ود یراک

 هلاسرع اب ورا یاه روشک رد
 یداکمهاسب مفلتخم یاه ویدوتسا
 راشب ریخا لاسدنچردیم اب ورایاه ملیف تیقفوم لئالد ژایکب لیمتیا و دنبامنیم هبیت یلاپملیف رکیدکی
 «حلصد كنجد ملیف الثمو ؛ددریم
 اف و ایلاتباو اکی رما یراکمهاب

 رسه دوشیسن رک ذاج یمک هطعاوب هک یناوارف یاهملپف و هسنارفو
 ب ههچاومو هیهت اپورا رد الا
 دوشیم تیقق وه

 هکیتدوص هد جت درد
 یعلیف دناوتب لا راس یو. دوشسا
 هیهت یجداسخ روشک كي یزاکسهاب
 می دا ودپماام ودومت دهاوخ ناریا یامتبستمنصب یتسیقیذتعدخ دیامت
 , دیانن مادقا هراب نیا دد لارثناس یویدوتسا رتدوژ هچره

 ضراوعلیلقت هراب رد
 یاههلاقمرسرد هکی روطنامه

 و نیلوئسب ابلیس هداتس هتشذگ
 هنفه هرخالان میدشرک تم دوشک ترازو ویرادریشمرتحم نابدصتء
 نیلوئسم روضحاب یل وپیک تشک
 یطید وزب دشزا رق یتا رک اذمیطو دش لیکشت روشک تراژ وودهطوب رم
 ملیفضرا وع یاهن اگادج همان وصح
 انیسنایحاص شوعردو بای لیلقت یلمف رادقم ژا یجداخ و یسراف یاه
 دهمتمیدا د ربملیف یاهوب دوتسا و اه
 یرتشب نود و تقد دوخ راک رددن وش
 نوپسک لىع نسیآ ۰ دنهد حرب
 و نیسحتلباث ظاحا رهزا روب زم
 رد امنیس رثهو تعنص یقرت ءاد ددتسا یئیون مدق و دشابیم دیجش
 . نارپا

 دیدج یویدوتسا
 بجوم شراوع لیلفت همزمز

 طسوت یدبدج یاهوبدوتسا لبکشت
 هک یصخش دوشیم هدیتشهکب روعب  ناتسلکن |یراکمهای «هرظتنم ریغ شو و هدش نادنم رنه و نادنمتورش

 منوجود ینیشنبش
 نادعتسااب یو اب كي یسراف ملیفنبا لا لد یارب

 تسا زا ۵2
 دشب امن همجارم داهب لب اقع ۲ اضرهاشناب ایخمیدپ ویدوتساپ رهظادمب ۷ - < نادنقالع

 یمادریملیغ تن

 لی

 رظن دددوشهاشفاآشمات تی لبام
 یسادت دوههدلبکشت یسداف یاهساپف هیهثیآ رب یزپجم یوب دوتسا دداد
 یینچ هترگی واب ام داگنرب هک
 ]اروب رم سهش هک دهدیم شدارگ
 دوبهب وج یرظن وب دوتسا ل ارت

 و درنادن نارب
 پاره تس لوبفلب اقادی زباقار

 دب امن يک
 رو یدیدسج دابخا هدنب

 ناک دن اوخ ع الطاب وب دوتسا نبا«داب
 دنپ اسد میهاوخ ب زع

 ] ریدم یالب
 نوح تچ «یماگح زورپد

 ۱۰۰ قلبمدتم دداص ات او و یمارسآ ریدم طسوت فتاجنب
 

 منکم.تیاکخ ریرع ناکدتاوخب هلجم رپدم زا هلیسوتیدس نم
 (..) ۲ داد مهاوخ افمتسا دیاپ همادا رمانیا هکیتزوص ددد

 اهرثاتب یراظن
 هوا هوا قلریب .ترفاس یارباددوخ نو رحم یلع ۰

 لوقشمناکشیپ رتهزارفن دنچاب كنبا
 دوخ اب اداهن۲ هکت سا هرک اذع
 درب زا ریش هب همان سب یا رجا یارب

 نی رست یرفمج هتشذگ هتفه ۰
 .عوزخنارهت رتاتنرد اسد !ددوخ
 نازک رتات ناکشیی رته زا ودرک
 - هدیخرب - ناینشور - كن راس
 - رسوسیپ دود هناورب- نایدادو
 دن داد تک رش«نا رکید

 لوفتم نین ناینابتسا «
 رتات لصتع ورشاب و هشابیم«لوب> ماب یداقتتا بلاجسی کی نیست
 واجبااهپورت نیانیب یا هناتسود تباقد دوریم داظتتا نا رهن رتانت فاتخم یاهپورت تیلامف ژاغا و
 :ناعن وتهبیارب .كی رهو هتشک
 داجیا رثاتت تفرشیپ یارب یهار و دتیان یمس دوخ رته نداد
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 فتا ناگتپ نه هه 1

 یریتق- یرکفت رفصآ ء یی
 کورس اد ییلاج همان رب یدوزب 9 هدرک زاغآ ۱د دوخ نی ررمت اسد او یشیع هداژلوس رم یدمحا
 ددوآدنهاوخ هنحص

 معاعو تسا زا رت مجمع
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 و فا

 ملیفنیا رد تک رشزا تفرگ میت
 نینچتدوص رهرد دیامن یداددوخ

 یزپچفالتخا نبا هک دسریم رظنب
 نیدب و تسینین :ادیلبت هفح كپ زچ
 انتمان الاحزادنهاوخیم هلبسو
 ؛ دیفی اهناپذ

 رب دیرگشیا تیققوه
 ژدپ رگ تم و منا

 ریافصو حلسقباس دنمرنهنیکر
 تارک ام زاسپ نیفرط دش دارق
 ی !لساقالپ ودن دومت حلصیلعقم
 رک وین مک
 دپدچ هردد

 ملیفنیل یاوارید تقدی
 مانب کی رما رد دوخ

 :لچک هشیپ رنهافت اب «ابذاتسان اد
 ی اطنارزنددد یخرب لد# 
 کرک هه رنراو تجویفدط ا دوبن تک شرت رب لی

 ویا دست تییهیرملیل ردادناددام

 ی

۰ 

1 
/ 
1 
1 

 هجوتشدرخب رتشیب هشابیم زین ملی
 مود هچردرد از نیلب رب و دومزیم
 نپا 5 دوب رارت تیبهآ
 ینف دمآ نارس ؟ نیلیرم رپ رها

 ِگ دمب هب توت هو هو وه وصیت عن | هم جم هم

 رسرب هک دند رو[ رد «سرود انبد

 رپ < ورنوم نیلیرمو هکیتقد
 رقض راتسلگن اب «هدرلآباوخ
 وپلاپب دداد بقل ناتسلکنا
 یا هدعدیب یدنچد درک یرادب رخ
 دومن توعد درخ یالپ وب

 مرد

 هدا زهاش»و ملی رد تک رش یا
 لب رم هک «سددد ان ایدودرک

 و دومن تمپ زع دد

 ایتیصعخزا

 ید رن و*نج
 یللجم یالیو اجن آ رد
 ار دوریل اه روبشم ی

 و کو !رچ ناراگ ریش یشج ناب حیا
 یبلاج هژوس ی

 | الی و كب وکرختسا ندددب   اکو ع سروپ انایو و ادم ۷ اوبست 92
 اناید ها هطسا :؟ نآ شوم لثم 1 ل نآ رد ۰ دندنکف ۴

 مر یوزا ار سکع نیا ثندز یا هتسا طسو زا اد شدوخ *

 رز درگ ین الت سکم نیا درب نییذا یاب

 اصوصخم راکنیا تی 3
 ایت !هتسا .حعاهتفرگ ماجت

 لب « ديشکیم ندمب را

 شن اتسور وانپ دردق رهد دوست
 ی ووب س اف ی 3

 سرود اناید ندرک هریسم یار
 دن زاسد راد هما یدترهش رب ب

 مرا دب رخ مار

 زا ردوخ هثف د تس
 روورو] تسدب اکی رما ود و ویل
 وان ادهد تس شاردوخ ۱ رویفب

 ۱ دیدج راکتبا
 رف الویمم اکیرما رد

 م هجوت ددوم 4 رادناویح د

 : دن امتیم هدافتسا دوخ یاهملیف رد
 : ایمک | ریخ | یل
 ی سو

 اردن رخ و هدن رچ وا هد رپ

 | یترآ دان ویدین

 هرز یدی دجالءاک
 مگنت وب یدد» ت

 ِ وک دراچ دو تاتک .هکیماک
 لاطم «كان رطخهو رک و مانب اد

 نیا یورزا یملیفهیپت هیهت رکقب دون

1 
4 
ِ: 

3 

1 

1 
 زاکب تسد هلصافالب و داتفاناتساد

 فطل زا یلاخ

 یرجتسج رد > هام ۲شضرعردودش
 روطن ایهو تخاس اد «دیشروخ
 رارق هجوت درو« تف ريم راظعت |
 لابقتسا تلع ۱ دش زاسل وب وتو زک

 «كنیثا وب یدر»هک دوب نپا مدرم
 ان هک اراین دفلتخم تان اوبحمامت
 ملیت نسب ادد تسا هدف تک نربک
 یی تسا هداد را رقهدافتسا د روم

 ۹ تهاسود تدمرد دیناوتپم اش
 ادرسک هچدرومات ۱ تالکند رک دام
 ۱ طی كپ دن زا اد كي راب
 اب« یماکی رمآ دنیوکیم تقون آ

 ْم رعی+ ۳ دی دج ۳

 امت طقز و ,دشن هد اد يدیدچ هقب رطد
 شرک ذ «هن ایشءاک دذک > هب موسوم
 راگن ربخزا یکی هک روط؛ . تسا
 ادیب ونیم 6 راوک زچ تیم
 دچ ناکد < امادینکت هدیدج



 وب هجوم موج هد هم رج
۳ 

 «لاسدوی وب و یوب دوتسا رددینکیم هدهاشم 4 اد یسکع

 دنا هدرک هیهت یدابز تاقشم

 مه ندناراخرس تقو هقبقدکی یارب یتح (رلدنچ فج) یاقآ هک دوب
 ۱ دنتشادن

 یتسوپ خرس ملیف

 دومن مالعا «ابلق» اد دوخ تیاضدو تفای
 هم هم هم وه هم به مومم مو مو هم وب هم هم

 دهاوخیم لاسروبن وی یناپم" هک تسا
 یزبچ هقیرط نیا و دنک حاتتفا
 اهتنمتسین (نی رکسا - دیاو) رچ
 ملیف دداک رد ناکشیپ رته هک و رس

 دوشیمن وحم

 !شوب هدنژ

 لانشن رتنیالاسروین وب یناپمک
 یلابب ژیاههلم ثرفاسمزالاسره

 و هومن هدافتناءوس اکب رمان ایثو
 و ددوخووژ رب یاهملیف رد اراهلآ

 دهدیم تک رش دوس یگن دما

 اعمیج ادقوف هداتس ۱۲ زین لاسما

 هدن ژوماثب دوخپرکسامنیس ملیفدد

 اهنآ نایمزا_هک هداد تک رش «شوپ

 دب رگنیا» دن وسیمایب ز هکلمنا وئیم

 انب رامونامل 7 یلابب ژهکلمدعددوک
 دربمان اهئپا رد از «لغددا

 هدممب ملیف نیالوا لد انمض

 لوحم# رلدنچفچ» راک رپ هشیپ رثه

 نیج» نوچ یل اک داتسنینچمه و هدش
 نیلادد «نرسراک كجدد «نب رک
 دن راد تک رشملیف نی ادد «تداوتسا

 نینچبایک_.تاغیلیت ياصت
 نبب رتک درب ملیف نیا هک هدومن راهظا
 یطرد لاسروبت وپ ین اپمک لوصحم
 وتفردهاوخ رامشب ریخا یاهلاع

 ۱ تامحژ تلع

 تسخن شقندن دومشیم لصاح تفارف یملیف دد یزاب زا هکنیمه
 هکبتق و ابا ؛دنتف رگیم «دهعب !دیرگید ینامرپفو

 یاههکنمنایم یتسپاب هک هاوربخ فچ هب <لاسدوین وی > یناپمک ریدم
 یاهژات ترسمیونشخف رهچ ددادرب داک دایمسرب یسکعوهداتسب|یئابیز

 ۱ هش دان 1 تغاب

 وتامحز
 نیا یخی دات سکع ن

 ( یلتیم تنش و)دب دچ رنآ ۰

 تی وم( ی اییسویلاج) هب موسوم
 رددو ریملامتحا وهدومن سا یدابز

 یرلاوجلاسما راکسا شخپ مسارم
 راک ن اب - راکا روید

 دن رادهدپس !رملیفنیا لدا یاهلر
 ةوششییص ۰ یسیلکنا دیقف هدنتیون طسوت را /

 ران[ زا تساهدمآ رد رب رحن .هتشرب

 نیا یاهملبف مات شور ددوکر
 تکشدفاوخ اریناپک

 -یرش)و لبق لاع راکسوا هدن رب

 تساهدش هیهت (تدو

 (هارمک سوب وتا) ناتساد ء
 ناج) یلاکپ رمآ روپشمهدنسپ و رثا

 (تکارب زل داچ)طسوت (كب نیاتشا
 باعتت اس۲ وف یوب هوتسا هدننک هیهت

 (یداناهیرشه)هب نآ ینادرک راک و
 -امنیس هک ملفتبا تسا هدشراذک او

 دش دصهاوخ هیبن یگن دود بوکس

 «مچیمتربارو طسوت یوت سدحب
 ثآ ل دا یاهلد (دداوب اهنازوس) و

 دوشیم افیا

 رد یدوزب هکار «نبمژ یور شیامت نم رتگ د زب » یک س.ملیف

 هنادرک لک (لیمو» , ب.لیسید )یاهزاکهاعزا یکیدب هدپهاوخ نا رپت

 یخ فالتحا ملیق نیاذا یاهحص هیهت رد . ددرگیم بوصحمریهش

 تفع . .تسویپ عوقوب (لمود) و ملیف تن هراتس (نت وهیتب) نیپ

 قاب ار دوخ شقن هباب هکر ولطنآ (نتوه) هک دوب نیا[فالتخا نا

 ۱ دوب هدرکن یژاب

 ییدق هشیب رنه نیو ناچ «

 بوبحم نونکا هک اکیرما یاینیس
 بوسحمهدحتم تالاباهشیپ رثه نبرت

 متسی نرق سک و ف یناپک اب دودیم
 نآدافم هک تسا هتسب یدادرارت

 -۵هحفص-



 تیقف وم وترهششوخ یسناشیوخ

2 
 ناک راتس ( نمون لب

 هک دنتسهیرکمد امشب
 م
 کوک

 یر وصع لب اق ریغ
۳ 
 ) زا هتشذک

 تهابشتله

 و هدوبن ز ترهش دوخ
 یکدنز تمن و ات رد یمنچکب
 دن اهدرک

 لورک نیدام- یاهو
 نی رتک درب زا یکم «(نیلدام)

 سی رک ) ودوپ ناتسلکنا ناگ راتس
 اکب رمآ یامشیس نادنمرثه را یکب
 ه رک ریدقت تسد 1 فرمراشب
 نادستورت زا یاهداوناج ۳ بت ۳ داروا قاش هک 1

 ملبق رو شقن نیمه یاغ
 سی رک و درک سبک یتاهج تیفعوم ِ ِ

 تعاسو 4 یناتج ملیق رد یژاب اب
 دیسز اهتبوحم نی رتف دزبب و

 ربع ملبق دد یژاباب
 < نم «اوخلد یئالطوم و

 اکسوا ءیاج اب (سی رک )و دوب راک
 یتاهدرتخدو ملبفرد یژاب

 رراکسو
 هدزاذک راک اراشس( سی رت )نوش رز راک 7 ِ

 وز و[ تسدب لواهج رد

 نیلدام وتساهدب درک وک ان وم هکلم
 یک دنز و هدون كرتاد دوولاه
 دنارذکیم !ریرقحم

 ظاحل ,همهزآ (نیلیرم) ول راهنیچ «ورن وم نیلی رم
 زوم »اشاب تهابش (نیج) هب
 یاهشقن "رد وا یدمرثه و یزاب
 (نیل ۱ فصو اب ۲ فلتخم

 مادنا «نیچری و یئالح ی
 رمز

 یستچ هباج + بسانتم و م
 دتمرته (نیج) اب دوخ هدننک هریخ

 ووج و هص رعب یاب سا ز
 (رکیی نیجام رت زمسااب(ن

 ودعآ[ درب یدرب< زادههن ار
 یاهزادن اات او رب یب »ملیف دهد یز

 هرخالاب و دروآ تسدب تیق و رعم

 « منهج ناکتشرف» روهشمرتا شیت اب
 (نیلب رم)دیسر اهماقم نیرتال بب

 ( نیج) لثم تسرد زین نیل وا
 هحص كي دد زاب
 یزاب «یهادوکسا -اوهادوکساو

 مایفود یرتک دزب
 » یئاتج هدهس < ,تلافسآ ل

 یانیااب و تفاب یمک ترهشوتف رک
 نایاقآ و لاکی زوم ملیف یلصا شقن
 ادوو ویلاه «دندنسییما راپیالطوم
 . دروآ رد شیوخ ٌهطلس رب زب

 و هدومت جاودزا هبت رم هس (نیج)
 دیدجت رابه زیپ (نیلی رم) اقافتآ
 ! تسا هدرک شا رف

 لوراک یسنان -زدل ون دید
 نیل دا اب هک یسا زکتهداتس نیا

 اب ملاع رد یبیجع ,یاغوغ شملیت

 ان]وتس د ی ۸ ش تسا لبلب (یبد) ًاهتنع
 لک

 رب دد یژاب ۷ تاب
 روس ادم ۴ ار ملاع «هتو رسم یادخ»

 زیاسل ژااهتتهن (یبد)
 ,دمآ رب یاههن وک ؛ یرهاظ
 0م تهایع (یسناع )اپ ناب

 تخاسدوخ یئایژ

 رم

 اروم لسماتیع زن وایوم شبا زا زر
 امیدقو و ویلا كيئاب ك رتخد

 ری زوم یاوشق یاقیا رد ( یمت ا]
 روز وخناخ هتش رف)مص ردیفک و
 ووشاد یصوصح+ یک ناو وتوووم

 اف داتسا زرین ( یبد ) اهاش

 2 ملیف رد لاکی زوم یدمک
 دشاسم ( نآ زاب

 روسی داب ناج-ودنا رب نول دام
 نامز شیب رنه نی رتک ده زب 
 نب رتیصخش اب (نول رام) ودوب دو
 دشابیم هوویلاه یت ونک دوتت |
 وربا ۰ مشچ بل ظاحل زا 9

 " (ناج) هب (نول دام) یوم شیارآ
 و نالخا دراد تهابش دنمرته
 ت و ای رکیدکسیب رایسب زیپ ناشراهر

 روویل اهب هکشیاژا لبق (ناج)
 دب این تک رش اهملیف ردو هتفای ءاد
 دتیمبوسحم رتانت كرزب هشیپ ره
 رغتبقف وم < یک دن زمپس» شن ءامن اب ور
 نول رام)و در وآ تسدب یا هرظتنم
 ی ام رته«یود و رب دد ادتبا زین
 ! یستان) هب ظاسل همه زا دنسانشیم روش ناپج رد اد وا بروآبم (زدل ونی دیپ د)مانب ادواءژ و رما ودومن 3 دو رما اب ازمزدامو بلاج سیپ و دومنیم

 ررادتهابش مد و ویل اهلک >(ل و راک
 ین ادی واج و تیمها اب راتآ . تخاس
 ءوراذک راک دایی دوخزا (ناج)هک



 و رف وه نیلد رم

 < دیاهرتسولیکج رتک دو تر
 دن رادمات «ناوژنودو «لمو رب ویو

 دن ژ) و (سوهمانب یسوب وتا) یاهملیف و]

 رات [ «زادناراب دو دو «اناباژواب

 ۱د (نول دام) هکتسا یریذب ان از
 تسا هدناسانش نایت اپجب

 راس رد یرم « رتب راسلت
 هک درک دواب نآوتیم یتخسب

 هناک ادج هشیب رتهود(یرم] و (ابلتز

 لاس ه» هیلاح (اسلت] ! دنشاببم

 هکتسا لاس۲۲ (یرم)و دزاد لاس

 ( یرم) . تسا هتفگ تابح دوردب

 ٌءدش رجب یشع» ماف ددرزاب نیتسعن

 قراختی وبحم و هومن تک رش# یلبت

 یزاب اب (املئتز)و درک تسک یاهداعلا

 (املت)و هدوآ تسدب یناپچ ترهش

 هب ٍ«اوح سوصخ رد زیچ همهز اب

 هتکناما دیسر اهتیقف وم نی رتک دزب

 مه (الت) ایآ هکتساجشیا باج

 ءزیاجرابکی (یرع) لثم تسارواق
 هدوو]ت سدبار راکسوایاپبنارک

 -یلیب « روایت تبازیلا
 واد

 نی رتابیز یداک زود (یلی)

 ناک داتس نی رت زیاد تیدد
 نیل وا دید کیم بوم دوربلام
 و رب یور روا نایچاشامت هک یداب
 یوب" لو دندوش هدهاشم اهامنیس
 وودح رد شیامن ل وا هتفهدوودتسب

 هدن زاسیوب و وتسا رتفدب همان ۲ 1

 مدرم بلغاو دیورکر یژارس مم
 بقا یامتیس تعتیاب ةتشرف» ادا
 رو مه (تبازیلا) . دصدوب هد
 زا کت سد تدوص# ءرهچ ی ئابی)
 تبل وفا نا وا زا مه: تشادن (یلی)
 یاهباروو تخادرپ اهملیفدد کذب

 ماروو لاکی زوم ی
 رو ایفون ار

0 
۱ 

 « ناب ایخ نیم زاهچ و یسء زجعمو مایف رد

 تف رک رارق هماع ٌهجوت ددوء

 < یتسب رک ان ۲ ملیف ددیژاب اب (یرع]

 ول راه یب»

 ملیف رد( یلب ]هک ایم دقت نامه بن

 رو دوش افیا « یناکی رمآ ی ودهم»
 و تف رک هدیعرب <«یدوسبا د>ملیف

 (یلی )درک بسک ی للسلا نیبترهش
 حاودزا و یشعرد (تبازیلا)لْسمه
 اب شو جا ودژا و تشادن ستاش

 کش

 دب رسالاو « ندل وهمایلب و
۱ 

 دی و رک هجا وم یدیمآان و تسا

 جی

 یک سب رآ

 نی رت دن ونهزا یکی (یزا و

 و دوب تماص یاپملیف نانکی ژاب

 دی ةتیب رنه نی تک وب (مایلید)
 ٌءرهچ ۲ دشیم بوصحء قضان یاه

 رکب کس یمأت تعابشدنم رتهود نی

 نیاناشاهوم شب رآ زرطو دزآد

 یملاو دنکبم تباث یوعب ارهتکن
 و رب وز تیقف وم اب شزاک لبآ وارد

 هنوز توپ نو هک «توکسیاین دو هلاقم رد ۷٩ هدامشدو
 ین ۳ و نزر] اهابتشا
 | روت ور یی رو رج جو نر ی وج وجوه جو
 ویو وب وو وب وب هو مو هویج

 « ادیحب ؛ و ولانیج» و.« ژابدنب»

 ملیفون هیهاوخهدهاشم یو زب هک یتیمها اب یاهملف را یکی

 یاتآ اد لوا شق ملبف یارو دشاب یم «ژاب دن هچوت بلاج و یکم بس

 ادناشیالب اقم لر ادیب رب ول ولاتیج] من اع ودرار هدهس ( رتسکنل ترب)

 و ای (سیت رکی ن وت) هتسامهمدایسب_هتکت .دیامن یماغبا ملیف نیا رد
 سهسوب (انیچ ]اب هدوب شر و قم هک ات ۲ ات وو را ارم وسشقن يننشأ »:تس و ت

 !تساهو رک دب و در بصل دیاه

 زد و دیودپهاوخ 4و زیل ومو یاهنیس دید و زب ۱د«زاب هلبو

 هون میهاوغ تعبنآ ٌهراب رد الصفم ام ههتبآ ٌءوایش

 بلا هذدص.

|۱۱ 

 موم هم هه مجآ

 زی (مایلب و] . درک بسک ی لازس
 هکسلاستشهتفه یطردا وآل مات

 نآ تشاد لافتشا ابملف رد یاب

 ووب شدنسج زا ماقم هتياش هکر وع

 ه رشلاب ودپ و رکن هحاوم تیقف وماب

 ملیفد» یل دیاغیااب + ۳ لاسر»
 ٌءزیاچ < ٩۷ هرامش هاگتشادزابو

 وادتسا و غ وبت و .تق رک راکسو

 تب وخ ۱یسوآا وز داد ناش هماح

 یمجع .تسکش اب شرع رخآ وا رو ً

۱۱ 

 یدروج واب ٩۶۳ لاسرد,رخالاب و

 تشالکید شسا رتشب لاس۴۲ هک

 والا رت تشک رس, هژواحع اب تسد

 هلاح و و زاد ین اهجترهش (صلآ د]
 وا ریه هک تتسه زا اب مشچ هه

 زا ارووخ یرورزیت (مایلب و] یو 1

 ناوتیماب [*هشعب تاجع یکدنز هیت
 * وون زا ودیم

 رامالاراب راب ءرن ددااوآ
 میسانقت هباع 1 (اراب راب) 7 1

 وا بس رفلد یاهسکع لاحب ترم
 نیک اه رمقت ۲ هی اهد وس هطحالما و 1

 ظاعل زا (اراب راب) نوچ دیشابت ۳

 یسنج « زا + ناهو + مادتا + وم

 و یاب رع و هشابیم (اوا) هی

 دو ول اه سون و تسو رک رکه وشع 1

 رتشپ "تسآ هدوب هتس تشب اد 1

 یک برهم اعراب زا )تین وم

 رو یو یلاب دو ااج لد تلعب

 اب و هووب ياهناسآی وس» ملی

 قص مادب ار ناناوج شن نیبه
 اقا ۲ هسا هوومن راپد شسبوخ

 مثه د» یلد یفبا اب رب (!وا)

 « او رگر س جو رک + ۱ دودناب و
 "تن رهش لاک رمآ نااوج سپ ام

 موکستآ زد وخ نا هسنالع اف و هتْمأب

 اف رود ری یف رطاا .تسا هتخاس

 رک 2زب ب رتهاب شب وخ مر با
 نیو ابا رب ناو وب یزابیه

  توسوم ساب( واز و را ورا و ون



 زویلااتن وم ادتل] مات تست دییارت

 رد ۲۳لاس رتنک ۱۰ ۱

 مشج« سا رکتو تعلابازا «یسلادو

 هیلاح و د وشک ناپجب

 ِ شک دابم نیس ؛ درذگیع
 یرنه یاهتلامش یکلاس هو نس
 نامهژاو دوبتژاغآ (اودوخیرتاکت و

 نایاشوکرزب یاهتف رثیب هب ناوا
 دید رک لئان یپحوت

 و تفرک زا رق یشی امن یاهسال لدمووب

 شنطوسم سازکت دد یک ترپش

 رد هک "دیشکن یلوط دوبن:سک

 قوقحاب « كب و یک مهمهت اغاشابت

 هلاسهدراپچ

 شش ابت نیل وا ودش مادعتسا یوان ژ

 هجا ومسا زکت دود یسحع لابقتسا ان

 د دوبل اهن هک دوب هلاسهدقه دیدرک

 نوئن وزومررد نوچ نکیل

 اب تشادن یقاک تاعالطا یگشیپرته

 ك رت یدوزبو دش هجاوم تکش

 تسکش نیا . دوبت املیم تغقیاب

 و تخاندرلد ارابز یاادنل]

 اب یگشیپ رثه ءرود یدوزپ وا

 دیت اسرناب اب تیقفوم
 سکوف »و ینابک۹د

 یتدملالی وطدادزآرق < متسب نرت

 ملیفددآ روا ودومت دقعنم (ادنیل) اب

 « نانز یارب هناغتامپم و باج
 یوی راس هچرگم لیفنیا.داد تک ر ش

 نوچنکیل و تشادت یراکتباوءزات

 كياب راب نیلوا یارب نایچاغابت
 دندشبم وب ورینتتشادتساد و حیلأم

 ودی درگ هجاوم یدایز لابقتسا اب

 یدایز تییوبحم و ترپش (ادنپل)
 (ددوتناج). دروآتسدب هماعن
 لیاقم لر امنیم ریهش نادرگ راک
 ار( ادناف یرثه)د (رچیمدوتکی و)

 لوحمیوب «م زی زعنیتن ملک >ملیف
 ار(ادنیل) ترهش ملبف نیاو دوش

 ملیف شیابن , دیناسر هجرد العاب

 هک < وکیرژ یاهداوید » دوهشم

 ناکشیپ رنهنافتاب ارددشعت (!دتبل)

۲ 

 و دمآ

 شه ( ماچیم تربار )

 ادامنیسملاع < 3 ۸) .
 اقیا (ضالک ود كرک)و (رتتکاب

 اب ناپج كلاىم رتکارد ووتیم
 -تیق ورم

 یاب «تدوب جی رب» بشر ۷
 دا (تربار)

 یاهتیل امن شرهاوخ قاقت اب یکل

 مر یلا رب هک (ادتیل) هر تسا هتشا
 درآذگ دوج و هصرعب

 ات زو و«دوسح نآدیقیسوم» شوم رف ن
| 

 مقافتا ین ابسا رو وو «هدش «داتف

 یوریظت یبیاهراکهاش«اب رپکو و
 ناءهژاودومن زاغآارشی وخ یرتاثت

 تفاپ شداهت ددییجعدادعتسا نامز

 یتاذ غوبت نیب ترهش هک دنآهدوب دووبلاهزو نيمه یورو دید رکیم
 اهلت دین دوب داودیما شاهداوناخ ] (ادئیل) . دن !هدومت شیت یللا

 تاراعتفاهت آ دد(ترباد) ناشرسب | اب رابس نیلوا یارب ۱۹6۳ لاسرد
 "] دهاوخ تس اشخ 0 5

 یا 3۳ مک 2 ی ق ر جاودزا نیا دون جاودزآ یدرم

 رادب ابدوبت هقالع و سعید رزاآنوچ
 و دیدرگ < ان رفیلاک > مزاع دوخ 9 ِ

 رد هامردیفازگقوقح اب تسناوت | جاودزانشج زا دمی لاکب ودن امن
 مادختسا < چیب كنال و هناخاشامت لاسود . دندیدرکادج رکیدکی زا

 دوش هبت رم نیمود یارب ادنیل) ۱۹ ۸

 اد دوخ ملیفنیل وا (ترباد)
 نکیلو دیناسرنای اب ۱٩ ۳ لاسرد

 قافتا هب «شعا وغلد نزد ملیف اب

 تیفورمم و ترپش (لساد نیج)
 هکنیاذا لبق لاسهب ددوآ تسدب

 ین زابدی امن یزاب شملیف نیتسخن رد
 یط (سنپسا یتورود) هب موسوم
 و دومت جاودزا یهوکش اب مسارم
 نآزا لاس + تشذکز اسپ هیلاح
 تسودرایب ادوا (ترباد) خیرات
 یک دن ز یتحا رب شدن ژرف هساب ودراد

 درک جاددژا ( نام بیل بلیق) ۷
 هدشیدن ژ رفبیحاص یوزا نونکاو

 ینامرهق ملیف لبق یدنچ .تسا
 یامنیسردیوزآ ادعاهای ردشتآ>
 دی دومن هدهاشم كابام

 یملیف رد (لن راد ادنیل) ملیف نیا
 لوالد« تسانم قشع نیا» مساب

 ملیفردرتمک هیلاحوتساهدرک افیاار

 شتاتوارتشی و دیامنیمتک رش اه
 ددرگیم یدادهناخ فورص«

 زا دعب

 سناشنیمود

 مهحفص-

 تالیصحت نایاب ژاسب (ترباد) ۱

 ماچیم تن راد

 ,یکیو شاداب ملیف دنچ . دنکیم
 نرابع دناهتفای یدایژ تیبوبحم
 نویلادم - نیشت آ دوبعزا دنتسه
 زان كن رزم رق رطاق -زوسب برج
 و اج ملی هرخالاب و دهاویمهچ
 <«ن«سوه> هجوت

 ملیف هک ۱٩ + لاسدد
 و دشن هجا ومتیقف وم اب وا «كرزب

 یلطل شیب ژا شیب (ترباد) ترهشب
 یاهملیف ددیزاپب داچان «تخاسدرار
 رب ,ل.دآ > ین اپک یوب واک ونرتسو
 لاس ه اب رقت و تغادرپ «ویدار

 هن وگنیا تمحن ةشيب نه یلاوتم
 نرتس و یاه كيف زا .تف ریمدامشب دا ۲
 و « اداون» یتسیاب وا فورعم
 ,دربمات اد < وج.یجیا ناتساد»

 يهدش بیفعت و ملیف شیامن اب
 تسدب ادشب وخ هتشذک ترهش(ترباد)

 تیمها اب یاهمایفیرسکی ردو ددوآ

 و «درب ود» و «وئاکام» هلمجنم

 دیما»

 شقن «زابسوهناد رم» و < رپچب رب»
 دوم افیا ارلوایاه

 سک وف ینایمک ۱۹ ه (لاسرد

 لباقم شقن یارب اد (ترباد)

 پوکسامنیسمایف دد( و رت ومنیلب رم)
 هتفگان ودی زک رب «تشک اب یب دو رد

 ملیف نیا ذا لبق (ماچیم) هک دن امن
 «دیفس ناطیش رتک دو ینامرهق را
 هدیناسد نایاب ینایمک نیمه دد ار

 , د روت

 ملیف دد رد ًاریخا (ترباد)

 تساهدرک تک رش شزرآ رب وریظن یب
 < تسین هناکیپ لثم و ملیف یکی
 رتکد شقن هک (ستسیت دآدتیات وی)
 و دراد هدهمب ار ژوتلدو ناب رپم

 لد هک «یچراکشبش» ملیفیرگید
 یتداهماب ادملاظو محرب دریکی

 . دنکیمافیا مات

 شتذا رد زین یتدم (ماچیم)
 یرامشیب تاحاضتفاو هدومن تمدخ

 93۵ آسیا ۳تا هه برم
 دتیان وی ) «كلفت اب یدرم» ملیف

 (دن داو) < هب رک یاب یاج» و(ستسیت 7
 هلی رتت ]> ریظن مک یئانجملیف ید
 ملیفثی او دین اسدمامتاپ اد «یچراخ

 «<ذور نلوم» یامتیسرد یدوزپاد
 دب هدیهاوخ



 یراکی عف دروظنمب شیپ یدنچ
 كي زا یلاه« داش 3 اددگ تقوو

 اونع دد هتیآ ره هتبلا
 رک ذ<وب راتسیا رب عوضومون

 دوب ۰ مه نیشلد یارجام نیا
 یمانمک و یشومارف هتوپ دو نان

 یا و ۰ دن امیمیقاب هک روصت نی
 دن اوتبقوف «عدژارت عوضوم دباخ

 عبط هشوخ زا یاهشوت زین مرتعم
 ارجام نیایاناوت هدنسی وت داب رپک
 ناشی اظاحا زا !رنآ ةصالخ دن ریگر ب
 مينادذکیم

 كي اب (لومعمقبط) ناتساد
 رودقم شاکیا دوشیمزا۶] هبدقم
 اد دوآتریحهمدقءنیا همهات دوب

 اجیمک هن اتخب دب مینک دا رکت اجنی ارو
 هعدقم نیارد «رصتغمدهدیمن هذاجا

 زا ری و ساسح یناوجزاو تبحص

 تسا یرتخدب تبن واقشعو « هبه

 نيآ هتبلا < دربیم جن ر ًانعم > هک

 هدنسب وت زفم یها وتالایغ» ناتساد

 نیمه دد یرآ»د تن «هنافا و

 و تروصنیمپب یلارجام «نارهت
 رتیلاعرت تیجع؛رتک ات رطخ و دیاش
 قافتا «تیعقاو زا رت زیگن اناجیهو
 میدادن یاهراچ چیه ام و دتفایم

 نآ تساهدوب هن وکچ میليبب هکنیازج
 تباکح

 كي رد نامرمپق هصالخلا
 زاکب انیض هک میگنهرف نحناو

 زین هدیشک درد یاپلد ندادناماس

 دوشیماتشآ ك رتخ داب ۰ تسالوفشم
 (لومعم قبط ) یماتشآ نیا هلیسو
 ژا هدسیدجند و رکفنشور یرتخد
 رطاخب و هک تسا هدنسب ون ناتسود
 یراک ادف ه وگه سپب _رضاح «یتسدد
 هدنب وک .تسنآ ریخا عون هلمجنم و
 اب < هطساو و نیا طسوت یرجام
 یئانشآن يا و هوشیم انشآ كرتخد

 زیکن اسا رهو نبشت ] یقشع تدوصب
 .دب ًایمرد

 كي رد دن اییم همادا ناتساد

 قشع نامیپ ( اعیط ) قد سلجم
 نام رهق اما دوشیم رت مکحم نان امرهق
 تسا «ینینهآدرف و نشخ صغش»

 «زیگنامهوو نامشچ فمو نیا
 هشت اب ودنکیمار شدوخ راک <وا>

 اهراک یلیخ مه اب دوشب

 (! دینکت رببعت دب افطا ) دننکیم

 مهب ید ۱. هعطق ؛.دنن زیم اهفرح
 > و دنکشیغ ر تگارتخد ۰. وریم امن «« دنهدیم
 دوخ 4یندشن دهدیمهتب اهناوجب یکیدات یوت

 «هب رجت ابو یکی .هناد: هناد»
 دنک فصو روطچ دنادیمن «یکب

 روچهج مهنآ

 بیوم ؛ میطع یاه

 یعامتجا «یب دا ؛یقالخا ۰ یقشع ار اهن [تبحص ملیفراون لاحنیارد

 ۳»»»»سس ۰

 ! « نازرات » اب «هیلاوش»

 «!یردبهچ« داد

 دهدیم حیجرت دارقرب

 و یلادج هرود مهدب ر

 متتامنام رهق ودوشیم ز

 یتح » زیچ چیه هکیلاحرد دن ایم
 یمن مه شاعهب رک بولطم رخرخ
 دهدی یلع واب .دناوت

 لا تیصخش نیش نیا رد
 درسمیپ كاننشح و هتکن كي ارجام

 دراد شدیدش قشع هکنیا نآ و

 «یداعسوهكيب لدبمشا وب شا وب >

 یم رتمکحم نامیاجرس
 نابتشا اباد ناتساد هبق و منیشن

 دوشبم

 تبقاع»متیس ات مهدیمهما دا

 دوشیمهچ « راک نانساو هناقداتم
 دن اسم همناخاجنیمهب ام ریگناروش

 نیرت ساحرد هلجم هود ینعی

 نیا و دوشیمامت ناتساد تمسق
 رجنزژا یک اح هک «كات دددیا رجامد
  بلق وحوریاه هوکشو اهدرد واع

 ناد رک رس یدرقتاناجیه و یتاسن
 یمماشات یدوآهرهلدزرطب تسا

 دنام

 ودص زد مرتحم هدنسب ون شک

 دمآیمربنآ هناک ادج پاچو ماتا
 .روخ داینشسب .قبطهکنآ رب هوالعات

 .یوب دانس ناتساد موضوم ناشبا

 ز رگبموا رت ینطو یلامنیس رنآ كب
 تا وهیضق نیاناقاتشمو نادنتالع
 هزاس رفناجیراظتتاو یزاع زا

 __ثف ةومتیع

 هست یض عبدی ز

 «هیلاوشوشتقت ًاهملیف نیارد هک (دلنلآ) و (رتکاو ترباد) و (دولیت

 (یکی ت د)دن دووآتسدب هماع نیب یبیجع تیبوبحم دنتشاد هدهعربار
 اد یدىکر أت]دیزاب تفرکمیبصتدوب هدیدرک عوضومنیا هجوتم هک

 هکیدوطب اهتنم » دیان اقیا اد «هیلاوش» لر اسععو هتشاذک رانک

 «ناژرات»لثمو دنکیم یکدنژ اهلکنجدد هکیاهیلاوش دینکیم هظحالم

ترهش رطاخب ۱ دن زیم هرمن و درپیم هعاش نآب تغرد هخاشنیازا
 هچ 

 ۱٩ دننکببن هک اهراک

 نت رپ > و < درک ز یم یاههیلاوش» یاپملیف شیامن زا دعب

 ترباد) لثم یتورمم ناکشیپرنه «شوبهایس هیلاوخو و «تنايلاو

 - 4 هحفص.



 وت رهش ریخآ یاهل اسد  ومتش

 هدروآ تسدب یهجوت لباق تب

 كرزب یاهدوثک تک رش اب تس

 بارف ملبق ههتنک هیت

 ه و وشک ص

 لاوبتسف زادس

 درادرا رق تیمها لوا هجردزد نا

 دبی نآ مساز
 ۹ ِ ۱ 

 لوس یب اطمو یوم راصت ب

 -مدی زک رب ملیف هدننک هیهن یاهروشک
 زن و

 یارب اد دوخ یلامتیس رانا نیت

 اوبتسف دود تک رس
 هزیاجندوب د یارب
 ششوک دشابیم كرامنس یلالطریش

 دن رادیملوذیم نآوآرغ

 هک یلاهملیف اجتیا دد نوتکا
 لا ویتسفب فلتغم یاهدوشک فر طزآ

 هدن رب هب یدایز دیماو هدشهضرع
 وهدشیف رمم دداد درج و ابن ]ندش
 تروص لاوتفهجبتت مالعا زا یب

 رد لماک روطب ادزیاوج ناک دن رب
 دناوخ دیهاوخ هلجم نیا

 فرطزاهک ینابملیف- هسنا رف
 هدشهضرعلا وبتسفب هنارق یاملیس
 زا دنشابیم تدابع

 ناتساد - ییدابلوطدد
 یارب هک تسایدرم تشذگ رس ملیف
 لاسرد دوخ یکدنز حراضم نیمات

 تداجتلوفشم مودین اهچ كنچ یاه
 نادمچاب ید ددرکیمهایسزاژاب دد

 لمحلوفشم سیراپ لوطدد يک دزب
 زودزا یکیدد ددرگپمكوخ تشوگ

 و هدشانشآ یبلق شوخ رگ راکاب اه
 دهدبهمادا دوخ داکب یو كکاب

 دوخیاهتیل اف نمض دد درهودنیا

 نمض رد درمدد نیا دهدیم هادآ

 هجاوم یئداوح اپ درخ یاهتلاش

 ردو بلاج مضوب ملیف هک دنوشیم
 - یمناپاپیآ «رظننمریف لاح نيع
 .دریذپ»

 6 رالنات وادولکملبفنی!نادرگ داک
 یوسن | رفنان ادرگ داک نی رت هب رجن اپ زا
 ناز ملیف نیا دد . دوریم دامشب
 زا ودره هک «لیددوب» د نیاک
 هسارف یامنبس یمیدق ناکشیپررثه

 او نی تک

 بم هم و و و جد جد

 ح زین و رد یللملانیب لا ویتسف نییهدفه
 ام ] یاهملف و هدننک تک رش یاهروشک

 و و جو و موج و و و و ور و

 < سوبوتر هاگدسبا» مایف زا هنحص كي

 ۲ یلصا ناپلر دن وریم رامشب

 تک رشاب ملیفنادرک راک دن راد هدهعب
 اریبسأنم جوز روپشم هشیپ رنهود
 اردوخ شقن هک تساهدروآ دوجوب

 دنهدون افیا یهجدنب ریل
 سدحهکی روطب «لی ودوب > اصوصعم

 لاوبتفرد تسا نکسم دوشم هدز

 دوشهتخانش ناگشیپ رنهنب رتهب زا
 تشذگ رسملیف نی ادد-زورژ

 وداب هک دوشیمهداد ناشن یناوجنژ

 زا یکی دد دوخ لاسدرخ كدوک
 تک الف مضوت سب رابیرک راک تالحم
 البت یو . دنکیم یکدنذ یداب

 هد رک ك رتاروا هک تسا هتشادیتشاع
 تسا

 رضاح نارگ راکزا یکی هرخالاب

 زا لبقیل ودد رک یمدااب حاودزاب

 زا روب زم رک راک لمع نیا یارچا
 یتمالس و هدش تر یماب تشب یالاب
 نآزا سپو دهدیم تسدزا اددوخ

 یک دن ز ملبف دروآبم هانب لکلاپ

 یگدن زاب !درک راک تشم كي كات درد

 تارضم نیتچبه و ناشراب تکاالف
 تساهدادرارقیسررب ددوماد لکلا
 نادرگ راک طسوت هک ملیف نیا دد

 دوجوب «ناملک هن دویوسن آ رف دوش«
 نیرتهب هدن رب «لشا ایدام» هدمآ

 ۱٩ ۵ (ناک لا ویتسفدد نزهشیپ رثه
 تکرش <« هبرپ اوسنارف > و
 دن راد

 ۰ یپراب لول رد » ملیف رد« لبوروب هو نلاک ناژ»

 -.۱*هحفص"

 ۰ یروبحب و حب حب جخ
 زی 1 ۲ + نتخاسرد « ناملک هن رو

 ۶ یا« الدزلیما» دانآزا +
 ۳ سا هدش
 مارو وخ شش وک تبابن ۹

 رودصد یمقا و طیحمندد وآ د وج وب

 مرز رو ۸۵۲ سب داب یفیقح دص
 لا رو تسا هد رب راکب نا مد رم

 ,نوگچیمنودب «مسیآ رد
 راکت مامت اب می الم هنیم زكي رد نا رفا
 ۳۳۹ نآ یعقاد یاه«ءنچ و

 ردش 2 ۱

 ۳ مناملک هن د» هکی روطب

 زر یک دن ز و طیحمس وصخم رث | داجی

 [رملیف فیتاگن هعن یچاشامت نمد
 2 ژرلاک نامتسیاد هقیردعر یکت د

 م دیفس وهایسار فیت زب هخسن

 ین ودپاچ زا سپ و تسا هدومن هیهت

 روجوب یملیف یلصا هخسن یور روت زم

 ءدمل| قوف یزیمآ كن رهک تسا هدمآ
 دست دشاب یم اداد اریددک و میالم

 كبسنی اندر وآ دوج وب ردناد رگ راک

 یکدنز نداد ناشن ؛یزیمآ كنر

 یرگ راک سی داب رقفاب ماوت وراب تبکت
 .تساهدوب نآ یقیقحالماک مضوب

 ملیف نیادد -ك رزب هچوک

 ورثّوم لاحنیع رد ویدمک ملیف كي هک

 یرتخد یکدنز دشاب یم یشزرااب
 دوشی»هد رتسک یچاشامت مشچ یولج

 و هنف رگن راررقهجوتدروم زگ ره هک
 ش اتسود, تساهدوب مورحمقئع زا

 دن روآ دوج وب یمش ودن ریگیم میمصت

 یلاوج هجوندرومدیامن روصت وا هک
 مدقشیپ یناوج . تسا هتفرگ دارف
 دب امن یم یزاب ارواد زمان لروهدش
 درد ثداوح ؛یدعب تان اب رچیطدد

 هدنخنیح ردهک دی آ یمدوجوب یگان
 دزاسیم رن أتما دهدننیپ

 ملیف هشیپ رذه < ریلپ یشب»
 قشه زا هکارب رتخدلد 4یت رام»

 هژوخ» .دنکيمیزاپ دشاب یم مو رحم
 لدزپن یل وین اپسا هشیب رنه«زدآ وس
 ملیف نیا .دراد هدهعب اری ولپ اقم

 یلوین اپسا -یوسارف ملیفكي هک

 .تسا هد
 ایلاتبا زا ملی ود -ایلاتبا

 یاد رک راک <مدراب ,ا,زو طسوت دشاب یم

 بیق رتب هک تسا هدشیفرعم لا وبتسفب
 ؛زادنت رابع

 ۲۸ هحفص رد همقب



 الب ذ هک یا هعانماظن و هعانساسا

 چو دوشیم حدد
 سرا

 2 سسّوم تثیه :اضعا

 بپ وصت دروم و عرطم دن هنشاو

 تسا هتف رگرار
 همانساسا فلا

 نمجنا > مالب ینامذاس

 «ناریا رمان و امنیس ناگدنب
 و یگدنسپ ون عضد دوبهب 4

 امتیساصوصخم یشپ امن یاه رتهد افت |

 وشیم لیکشت رتانو

 رتهودهگنیا دیاناب + .فلا

 تسا زپ امت«مهذا الماک رت ان و اینم

 دوخ صاخنیناوفیاراد مادک رهو

 داقتف | هعسوت یا رب نمجن |نپ ا؛دشابیم

 نیا هداب دد یقطنمو یخ

 ششوک یشب امن یاهرتهرپ اسو رتهود

 . درک دهاوخ

 تاسلجلیکشت اب نمجنا - ب

 روظنمب ءاضعا هیلک تک رشاب یو
 هیپت نینچمه دو ءادآلدابت و تحب

 ثاعالطا نی رخ آ بسک و یلف بتک
 دهاوخ ۱دمزالمادق اد وخ :اضعا تپج

 درک

۱ 

۱ 

۱ 

 لذتبم یاههتشون اب نمجنا - ب
 اقسوت هکر نت و ابتیس هب طوب رم
 دوشیمهیپت حلاصان و درا وربغ دارفا

 نینچمه و دنکیم ءاربک ار یاهدعو

 یاههتشون رد یخ رب هک یدربتسداب

 لیاسو هیلکاب ۰ دلن زیم نارکید

 .دنکیم هژرابم هکمم
 داحتازوظنمب نمجنانیا -۲

 امثیس ناکد نسب ون نیی لماک یکتهآمهو
 ,دب ایم لیکشت تاتو

 دنکیم ششوک نمجنآ  فلا
 تلاصا رت ات وانپسریسفت و داقتنا ات
 وزن هفرح نبا و دنک ظفحار دوخ

 , دوشهد رمش م رثحم موم

 ناک دنسب و قوقح زا نمجن اپ
 فلتخم تاسومررب ا رب رد دوخ وضع

 نآب دراذگدهاوغن و هدرک عافد
 .دب [ درا و یاهبطل

 نی دنکیم يمس نیجنا - ب
 . سي ح ييحييييم

 ۳ 9 ناپافآ

 دن ژروپ كمايس  دنمورب دیمسریما
 رتکد -ناساسكي اب  شوب راديب زه

 .. نایتسلاک پ - یسواک كنشوه
 نای رظان هلاءاش . ةزافم دمحا

 .مجت | دی دج عءاضعا

 هنآورپ -دوب یرمارهب نایاقآ

 -یرهمک و زب_شروک-یدون زد
 روپ ردان

 رددوخ .اضعا تامادفا و ۱ههتشون

 داجب !لماک یگنه اه هعانساساهنیمژ

 هب زعا نبا هکنآ نودب « ددرگ

 یاهمطل نان آ زا كپ یهیدرف لالفتسا
 دروآدراو

 قدرب الاب یارب نمجنا - ۳
 رتآنوو امشیس یمومع كنهرف حطس
 نیادد یححص دابعم داجی او مدرع

 دنک یم مادقا درو

 نسجنادوظنءنپ!یارب -فلا

 دوخ.اضعا بترم تالاقمرب ءوالع

 رشن اب فلتخم تالجمو دیارجرد

 تاسلج لیکشت و دیقسثا وزج و تک

 اهلیفشی ابن نمض ۰ داقتناو تحب

 مادقاشژرااب یرت ان یاههمان رب و
 درک دهاوخ

 یاهرنه تق رشیپ دوظنمب -
 بیت رثاب نمجت !نارباردرت ات وادنیح

 هب یزباوج .هنایلاس یاپلاوبتف

 نا ريا رت آن وامنیسنادنم رثهنب رتهب
 داددهاوخ

 شزرا دنک ی م یمسنیجنا-ه

 و ویراتسو یلمرتآاتو اس

 الماک یاهژوس یواح هکاریئاپسپ
 و تاعوطمطسوت هدشاب یناربا
 نادنقالع هب هوخ تایرشن
 .دن اسانعب

 دویپب و حالصا روظنیب -<

 نمجنآ ناریاردرتآنو اینیس مضو

 نیل وئسم و ناب دصتماپ میقتسمسامت اب
 اهن[ هاهرت ات و اهاینیسواهوب دوتسا

 .د رک دهاوخ ی ایثهار ار

 تاعالطا دنکیم یمسنمجن | ۷

 و اهیلبف نیرتهب هداب رد ادمژال

 نارسیدم رایتخا رد رت آن یاهسیپ
 اهن [اتدراذکب رت ات نابحاصو اهامنپس

 ناربابادشزرا ابیاهملیف دنناوتب

 یاهسیپ نینچمه و هدوبن دراو
 ؛ هدرک هجرت ادتیهااپ وبلاچ

 ,دن راذگب شی امت شرممب

 نامژاس ره اب نیجنا ۸

 و اشس جیورت دوظنب هکی رگید

 لیکشت رکید یاهرنهاپ و رتآت
 تسا تیلامن هقپ اسیا را داب ودد رک یم

 «نامیص نآ شزراسیغشتاپ و

 ۱۱ هحفص*

 ناریا رتات و امنیس ناگادنسیون
 ورک دهاوخیراکسه

 اب؛ موزل تروصردنمجن ۱ ٩-

 یاهروشک دددوخ هباشم یاهنمجقآ
 تیلاعت و هدومن لصاح یایت رگید

 داردها وششرتسگ اردو
 رد هچ وجیهب نمجن !نیا هح

 دهاوضت تل اعق و تل اغدیساپس روغآ
 تشاد

 همانماظن- ب
 ءاتعا یاراد نمجنا - ۱

 دهاوخ یداع و لاعف « یراغتقا

 دوب

 زا یداضتنا ءاضعا . فلا
 - نجنا هب هک دنن راع یناسک

 ناریا رتآت وانیس ناگدنسیون

 یدام ویونعمیاهک, وهدوب دنمقالع

 دشیاشب نآب

 ان هک لاعف ءاضعا - _ب

 دوتبم لیکشت نا ۲ زا سوم تئیه

 رتآن و امنیس یاهفرح ناکهسیوت

 همانماظن و هماتساسایرجم و هدوب

 ژادی ابدا رضایا .دنشاب یم نجنا
 « دوخ هلجماب همانژ وررپدم فرط

 سسومتشیه ءاضعازا یکب نینچه

 دز وشیق رمم نسجت هی
 دنتسهیناسک یداع ءاضعا .پ

 وامتیسیک دنس ون هب هقالعیا راد هک
 صاساژای وریپ هب لب امت وهدوب رث ات

 دنشاب هتشادا رنیجنا فده و همان

 نکسم تیحالصزا رحا تروص رد و

 .دنیآ ردلاعف تی وضعب ًادعب تسا

 رفت ودفرطزادی اب دارفا نیا

 یق رعمنمجن  هب سسوم تشیه ءاضعا
 . هنوع

 هتسج رب تیصعش كي نمجن | -۲
 یاهتبلاصف هبدنمقالعک اد یتکلبم

 تساب دناونعب دشاب یکنهرف و یرثه
 .د رگ دها وخ نیمت دون یداختفا

 یا رب دم تشیهیا داد نمچتا ۳

 : دوب دهاوخ رب ژحرشب

 لوئسم ,سیلد بیان :سیلر
 یشنم-یزاد رب داک -تاراشتنا

 نبل وا هد .تشيهنیا باختنا

 نی زا دیسزم هأضعا طسوت راب

 تسعاتباضتت |نیا هوب دهاوخ اهن

 اسب فتسارابتعا یاراد هام شش

 باقتتا دبدجت تدمیاضق |

 دن ]ده ِ

 زبسح

 چیهنجنا یداغد یرابضتنا ءاضعا

۳ 
 تک رشءرپدمتشیه باخت ا رد هات
 تهره تیوختب دنناوتبن د هتخاس

 هب وشلکان هریدع

 ریو ته تاج - <

 واتکب زورمد ون اپ ره لا ءاضعا

 وابگب هتفهره«رپ دم تشیه تاسلج و

 نیا دد دوضح و دوشبم لیفت

 بی اقهکت ۲ رگم تسب دایجا تاسلج

 تیر دشاب هجوس رده یاداد

 جن اعاضعایماست زا یمومعتالج
 دشدها وحءدآد ادعب

 یاهدعآ شیبم وز تروصردسه

 تاسلجءربدم تیهتوهدب یدوف

 .دهآوخ لیکشت ربت یا هداملاقوف
 دش

 ءاضعا زایکم هکنانچ - <
 رب « لامن ءاضعاای سسوم تشیه

 نجنافدهو همانساسا نوتشفالخ

 رب و تشوت یبلاطمای درک ی مادا
 تشبععاضعازا كي ره داهنشیپ سح

 تفرگ زارق حاضبتسا دوم سسوم

 ووخژادیاب یاهدامل اقوف هلج رد
 هب تبت عافو ناباپ ردو دنک عاتد
 هچن انچدوشیمهتف زک یار وا تیحالص

 -مان دشتمقاو دیب ات درومیومادقا

 . هدرگیجارخا نمجناذا هدرپ
 یتالوردیمجفا تادیضت- ۷

 موسوو بیوصت هب هک تسارجا ل اف
 هدیسو لاعف دسسوم تشیهءاضعا زا



 ۲ مر هاچ

 یو میم هم و و و و روم و و و و اد و حد و

 دمآ رداب و هتش تسد شی وخهاگ

 ناگدننک هیهتیارب تفگنه یاه

 دنتسه راک لوفشم یئاکی ما

 ویدوتسا نیرتک دزب وا یکی
 هام دنچ نیمه ابلاتیا زا_كقیاه
 ملیف ین اپمک دنچو دش تسکشز وربخآ

 لیطعت فرش رد زین رگید یدادرپ

 نیادنتسه یکتکشروهتاتسآ دو

 خلت جن رب
 یاههرپچر ینایلاتیا یاهمایق 909

 7 تسبد ۱ ها رکابلاتایامیسعتصف دف
 هام روش را یا

۰۰ 

 هلتح 0 ارلاتر] اجامنم ی و ده ار حس

 ٩ دراد تهی اشم

0 ۰ 3 

 ی
 2 هک یرعس خ هو

 -یبتالومحم و تعکنه یاهضرت ۳

 اکی رق] هدعتم یاهدوشک تالوصحم
 تین وم راک زاغآ رو

 رحاعقا و یمایل اتیایاهملیف

 هیهت . دوب

 یاهزوش؟ هیلک یاپملیف شو رف را ژاب

 دنتخام هجاوعتسکش اب

 ؛ایلاتیا

 رناپچ
 ات

 ۳ ملیف كب
 رت شورف رب دروک د «غخلت
 و تسکشاکب رمآ رد |دیج راخیاه

 عو رشیزیچان را 1

 ناهجرسارسردیدوزب د درک راکب

 یلابقتسا

 مادتاوتشردهنیساب نآلوا هراتس

 ۳ یاپتسودامنیسنیب دد دوخ بی رفلد
 دندی د رب هجاوم نانچاب

 یا رب هک تفای یت رهشنانچ دون

 یلاکی
 ب 3 ۰ ابلاسا مامت :امزكدتا هک

 و فوخت روص رمآ ناک راتس ۱ و
 و دش حاتتفا یرادربملیفوی دوتسا

 نیاهتبلا. درک ملیف هیپت هب عورش
 دم رددیدهت

 یئ امثیس تالجهدلج تشپ رب واصت

 تاک راز رامما زا مک تهاو 7 تیک یتسد فاهوب دوتا فلحم
 یرایسب ساغشا یئایلاتیا یاه دشیم جراخ یئاکی رمآ ملیفنتف رک قن ورزادعب . دوب هدش

 صل اخ دوسرالدا ین ویلیم
 رو یمالاتبا یاپملیف شدرفزا هک

 نازاسلیف دی اعدوشک نیاذا جراخ "

 یتاهوبدوتسارد وا یر ور وب

 وحرخب دوبن ناشدوخب قلعتم هک

 زسووج دیده

 تسا هداد تسدژا ارمزال رصانع نیا همه ایلاتیا یامنیح لای ر تايسوءهداس یاهعوضوم ۰ +

 ۱۲ هحفص-

 بیم وب و و بو وب حد اج

 هخ رچ دددزد
 ژورمااما دوبن بلجا رناین اهج هج وت دوخ نی ون یت

 و اکدنلک هیج ۱ ات
 ۳ ملق

 شا را و یاهزات یوج و

 اب رما رد یئایل دی یا

 ر و نبنال یاک ءا

 ررلد نو هدزا ود یلاس ابود

 ,ا اخ دءآ رددوخ ناپح

 [أ ردنیانوچ و دند
 لیف

 ووخ رد

 وور هدشن نازاس

 هتخ ود ایل

 وامنرس تخس اب بقل ۱7 تفاریع
 ابن د ی

 رزاس حراخ دو ویلاهراصحت 29
 مزات هک یمای اردابل اقا تل رود

 ماوتیم ایلاتیا ناوج یابلیس
 یکسک هن وکچیه زادنک ب ک یرابتعا

 > رم یداد دوخ اهوب ووتسا هب

 جشن کارب هنییاه نکا یوعت
 روروشکنیا یامنیس تعثص نتفر ّ

 یردرض نآ ینادتبا یاه تیلامق
 هک

 یئابن دیاه تیقن وم ایل اتیایب

 تالوصحم زا سپ دیسریم

 دیدرک مطق دن روآ تسدب امر

 دیدیمن نآ هءاداب یو زل تلددو
 و یدام یاه كمک با هیلاح اما
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 ۱ هدشژاغآ اددجم صوت

 سا فظوم ایلاتیا دد امایس
 ار دوخ تبلاس ماگ انار ون
 یاهملیف نداد شيامن هب لاسرد
 -رب « والع . دهد صاصتخا یئابل اتی|

 هش

 هبهت هب یدام كرک روظنم, نیا

 یصوصخم تک رش تل ود اپملیف
 اه ویدوتسا هب نداد شرق یارب
 نازاسلیف و تسا هتف رگ رظن رد

 یفل بشی وخ تالوصحمهیج" یارب
 ضرقب تک رشنیازا نیعه دوس اب
 لحمژا تل رش هیامرس. دن ریکیم
 یئاکی رمایویدوتسا ره هک یتایلام
 دوخیاه ملیف نداد شیامت یارب

 نیماتدزاد ربب تساروبج ایل اثی ارد

 یاربالعف تایلام نیا . ددرکیم

 زالو 9۰۰ هب یلاکی رمآ ملیف ره

 یارب ایلاتیاتل ود دد رکیمعلاپ
 ددصرد نون تک رشهب ام رسد اپ دزا
 هدبار تایلام نیارادقم هک با
 الاب یناکی رمآ ملیف رهزا رالدرا زه

 درب

 شیوخ بیقرب شش
 یاهویدوتسا . و

 زی رک ان یهاگ نوچیت

 ندول ایفوس

 هشیب ره هسنب

 اکیسددوب روتب و
 .لیمكي زا كد زب

 رب اد

 « (روطا ریما

 نين وخ داهب)
 هکس

 «ناهاب و رءدا زهاخ»و

 -هساو مزد یمش)(

 ماتار «ناتسانوو «همشجرد

 درب

 ؛اکی رمآ زا حراخ ردملیف هیهت
 ناکدن زاسیا ربمه ۰ ایل

 ناکشیپ رنهیا رب مه و تشادهف رصملیف
 هدفه یاهشیپ رثه هاک ره اریذ نآ

 دد یزاب هب اکیرمآ زا جراخ هام

 هلصاح دیاوع هب دشیم لوغشم ملیف
 قلعتیتایلام هتوکچیهتدم نیازا

 ایلاتیا ردملیف هیپتالفاما تف رکیمن
 یامه ویدوتسا یارب قباس لثم
 اریز تسیث كي د زن هف رصب ین اکب رمآ
 زارالدرازه تم غلبم طقفالوا
 ابلاتب اددیلاکی رم۲ یاچملیفدیاوع
 الاب ایئنائو تسا فاعم تایلامزا

 رد ملیف هیهتیگدنز هنیزه نتفد
 ار یرتشی حراخم اکی رما جراخ
 ایل اتب |یامنیس تهج نیمهب دنکیماضتقا
 -یب بیقد مک زا قیاس فالخرب
 تسا هدنام هرپب

 ایلاتیا یامنیس نامسآ
 . تشادن هداتسدنح زا شیب
 نزناگ راس دادعت ندوب دودعماب

 هرهب یب صوصخب و یئایلاتیا درمو یاههیامرسدئد
 زا ناکرانس نیا بلغا ندوب
 هک تفاب رد دوشیم یب وخب دادعتسا

 یرتشب حرخ ملینهیپتارچ هزو رمآ
 هكرزب زایکی ... دنکیم اضتقا ار

 ریخاایلتیا یمامنیس نیدقنم نیرت
 : تفک هراب نیادد

 نددوآ دوجوبیا رب زونهام
 یرتشیب یونعع شزرا هکیتاهملیف

 یارب مامیدا داد شش وکدنشاب
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 دنکیمز واجت دالدمین دنوب

 یلخادتالوصحمرد تک رشیا ر
 ام صم ۱۳۰۰ ۰

 و و ار و و ام اب داد + یی

 ایلاتبا یامتیس ابآ

 دژادریب نان آب

 یرصاتع وبایسا ران نیا نتخاس

 !نآ دقاف امیامنیسهکتسامزال
 رفن دنچب امكرزب نان ادرک داکدادعت
 دنچ - رفن راهچ ؛ دوشیم غلاب
 ؛ میراد هجوتلب اقفسب ون همانشیامت

 یم دادمتسا اب نژ دنچ - ات راپچ
 نیکنس یاهشقن یافبا یارب ناوت

 ناکشیپ رثه؛رفن داهچ - درک ادیب
 «دنتسهرفندنچ امزریمو اناوت درم
 «رفن ود طقف

 دادمتسا نادقفنیا هجیتن رد
 هدب زک رب نانادر" راک وناگشیپ رثه

 نودب اددوخنوچایل ایا دنمرتهو
 تک ر شیا رب دننیپ یمبیق دو شراعم
 اد غلبم نامه ینبیم یاهملی رد
 رد دوویلاه هک دن رادیم تفاب رد

 . دژادرپ یسنآن اب مخا یاهلاس
 رد اب هک درک ش ومارف دیابت هتبلا
 یکدن ز حطس فالتخا نتف رک رظن
 ناکدننک هیهئایلاتباو اکی رمادد

 قوقح ,نینچ نتخادربزا یمایلاتیا
 ناگشیپ رتهوناتاد رگ راک هب یتفگنه
 , دنتهزجاع دوخ

 روهک «ادیچب رب ولول انیجوالثم
 ودصت اب غلبم ۱۹ ۰۵۰ ل اسلوط مامت
 كتباتش اودمآ رد رالد دازه هاجنپ

 زا رتمک ملیفكب ددتکرش یارب

 .دریکیت رالد را زهدصس
 ریهش «رانس «ندول افوسو

 وزج دیاب اروا كنیا هک یئایلاتبا

 تشادبوصحمیللملانب ناکشیپ رثه

 رالدرا زهدصت اب ب غلاب هتشذکل اس

 ۰ نت ابملق ددتک رغزا

 ۲ و وا ور و و وا او و و و او و

 ناد رمدووم ددسایق نیا. .دشاب یم

 دنکبمقدص زن اپل اتبا یانیس دوهشم
 ۱ تمنصرازگ هیاب اکیسود وی روت دو

 هشیب رته -نادرک راک وابل نی (یامنیس
 شدم ] ردهتشذگل اسدوشکتیا كرزب
 ,درکیمزواجت رالد راه دصتقه زا

 ناکننک هیهتهکت سا یهبدب
 لبام هک دنچرهیئایلاتیا یاهملیف
 ایدونیکنس«یرنه راثآ نتخاسهب
 ۲ شووطسمتاضتقماب دنشاب دنسب

  دداقووشکنیا یامنیسین ونک ی نارحب
 "یموجن ماترا نینچ نتخادرپ
 دوخ ناتادرک راک و ناک راتس هب
 رس یا ماگ دا تیلقا نت

 . ..یئامنیس یاهتیمعش زا رظنفرص

 کی رمادابهر نیمزرس نیا هتسجرب
 . "نازاسسلف هک یبعاومژاات دنامدخ
 ٩ درب هن رادیم هضرعاهن اب دووبلاه
 دن وش رادروخ

 «نامس دین اشخ رم یپچ رگب د

 و دوشیمن هدید روشکنیا یاملیس
 .ودومنورک بلج را بت نازاسلیف
 شیوخ كدزم ناک راتس
 دن اهدن ام

 " تیقفوم وترپ

 :.دنکیم دوک ار مشچ



 مچ رج مچ مچ رج

 هزار زنگ رصتحسم

 خم مجمع هو
 نآونس | رالهشمت اش لاحم ۷ ام

 < تفورعم دنم رنه و هشیب + رتخا

 یه« یلامن رتهد زا ریغو ميتخاتشم

 ًاریخا و هاعاشاش هحم یوووا

 یملق « را ۲و + ملق هیبش یتاه زی

 كي الاحو , میدوب هدناوخع اروا

 منی یم مناخنیا «ملقواب ۱رهلقم
 نبآ هل منو نادنخ سکعاب هل اتم

 هکنیا یا ربدباژ , هدش نی زع مناخ

 ناتسود «تیاضرو هلپسو ییدب

 دشاب هدش بلج رتشب «مقوت ریو
 دن | هتشونا ر هل اقم نیا هک اهن ]اما

 دن !هدراذک نآ یابارمناخ یاشماو

 مدآ دن !هدوب یکن رز یاپمد] ًاتقیقح

 یرکیددلجیوت زا ؛ یرگیدنابژژا

 « دن زب فرح دناوتیم رتپب یلیخ

 دلج و ناب زاات دنک ادصو سو لاجنج

 ثدومن داهظا اب هوالعب . شدوخ
 تشب زا دشابیمنژ هدنیون هکتآ

 یرتشیپ یلابت دیهش تصرف ؛وارس

 رد مه اد اهیضعس دیاش و دوریم

 دراذگب روظحمرد یلوک باوچ

 روظسمرد یتدم نمدوخ هکن"۲لثم

 اد هلاقمنیا باوج دوطچهک مدوب

 یاب الصا ارچ مدرکیم رکق و مهدپ
 هک الاح اما دن |هدیشک نابس !رین ژ

 الهش مناخ مد و تسا هدشووطنیا

 « دناهتخادنا هلترداپ هدانفا هلتهب

 یرگید و نسم هچوتم یربصق

 ردقت ۲هتف رمپب ورل اقهدوخاما

 یتاحفص هک شابسن شژرا یا راد

 نمد داد صاصتخا نآپار هلحمزا

 اهز و رتیارد هک مهدیم حیجرت یلیخ

 هتسخیت اعوبطهد ای زراک هطساوب هک

 ینوکباوج نیا اپ ادمرکف متسه
 .ملگت رت هتسخ

 هک یزیمآ هکنحضم یاهتسهت اما

 ینایسیدو ناسآهدشهدزهل اقمنیارد

 یقاب باوجیاجهدش هتف ابنآ رد هک
 .دراذگیم

 هب داغتنا نایاپ دد هدنسیوت

 مرضاح هک مدوب هتشون ناج رم ملیف

 یو دناگ دننک هیت یاضاقت تروصرد

 وایسب بپ اعم و منک تحب مه تابث زچم
 هلاقم نیاددالاح. مک دزشوک ارت

 اهیلک و یقطنم تادا رپ !هب اهنته

 هلسلس كي هکلب هدشن هداد باوچ
 و نارگیدبیذکت ددوخزا فی رب

 راپسپ وهدشفیدر اهزیچ لیبتنیآ

۳ 

 -هیهن رگید یارب هک هزاد لامتح

 ووشمقآ و قشم رس زین ناک دننک
 اد دوخ مناخ « هلاقم یحاب

 دمی وئیمدعب وهدزاجفو رمم دم رثع

 نم رت هقباساب و نی رتهب زا یاهدعچ

 دوجوم «یرنه» و ینف نانک راک

 دهدیمهعاداو < میدشممج مهرود

 <«یرتهوزاکب شیپ ژارتپب راب رهو

 <. می زاد ربیع دوخ

 رطع زا هک یئاع راطع لثم

 اقافتا و دننک یم فب رعت ناشووخ

 !دهدیت مهیب وخیوب رطعنیا
 و جرش و دباییع هعادا هلاقم

 <«یتامحژ» هب مجار یدابژ لیصفت

 هدش هدیشک ملبف نیا هب عجار هک

 دهدیع

 !ناجرمریظن یلبف هببتد
 هنحص زا یراد ریلبف هک یتالکشم

 ..۱ دنک یم داجیا اهیل وک یگدت ز
 هاد اد راکلباسو دیاب هبترم دنچ

 ؟دشاب دعاسمرون ات تخادتآ

 یداد ربملیف هنحصکی یا رب ۰

 یس داف یاهمایف رکب درد «دنهدیمنا دن

 دا رق هدافتسا هدوم رگید قی رطب
 نیم) ونامسآ و !وهرگسودد |هتفرگن
 و دادناشت جک یور امشب هعقهکب

 اهلت رکم!شوخ یو ر نآرکید یاررب

 رد هناغتراژ و وناتسرامیب كلی اد

 دو هکب زیچ اقافثا ؛دب اهتشاذگ ملیف

 نیمه تسا رپ یسداف یاملف

 اهملیف یوتاجب ان واجب هک تساهزیچ
 هریغو روک دنتخاستمحزو دب [ یم

 كمي بلجاب ضوع رددنکیممک ار

 ماست هبضت كچوک < تیاضر و
 موم

 دحاهوک اشاضرف-رکی دهتکت امآ
 دی !هورک شا درمشدی!هد رک همین ودار
 نامسآ هک دی یم دی هد رک ربیخحتف

 راک هجیتن اما ؛دباهدروآ نیمزب ار

 بورغات حیصژا هک یکی؛تسیچاش
 تمحژمهوا«دب وکیم نواهیوتبآ

 دیاش «دزب ریم قرع دپاش «دشک ی م
 بشرخآ و دوریم هچ ورک نادند

 یوتبآ درا دژ ونهامش راک لثمتسرد

 ادب وکیمنواه

 نضودینک یمدوصتاشیتسار
 سوسحم یترت و تق رشیپ ملیف نیا
 نانسود رثهود روخیم مشجب تمنصنیا

 داودیماادیسدافیاپملیف نایچاشامت و . ناتسداسب اب كنهرف ترازو زا
 ۰۰۰۱ یو

 یک دن ودودی اب ردقچو ءرخال اب و

 اد یتاکهچ «تیاشرو و درک

 یاجیب (تاعقوت و) دومت بلج دیاب

 6۰۰ ۰ دادماجنا اراهتآ

 یدچا راهف رح نیا من اخیتسار
 نتخاساب هک دی |هد رک لایخ و؛دب !هدز

 دنا هتکش اد لوغ رک «ملبفد> نیا

 ؛ درادن تمحذ تسب زاک هچال وصا

 و یسلامح « درادن تمحذ یلاقب

 كيالثمیتح « درادن تمحذ یئادک

 تیاضد بلچ هک دهاوخیم هک مناخ

 یلک شدوخ ...اه راک لببق نیا ذا ودنک

 ٩ درادن تمحز

 ؟4دزابیم

 دیروآ یمن ناتدوخ یورب

 زا مدرم هک ل وابش دنچزا ریف هک

 نادنم رنهلوک ودن دوب ماخ امشملیق
 |[ .م

 ۰ ملت ۰

 مع هم هوم هم هم یم مم مما
 امش ملیف زا یسک رکید؛دن هروغیم ار

 روبجمهک تسا یتدمامش ود رکن لابقتسا

 دیهدب كنخیاهیمک آ یرسكي دب | هدش

 نا وخ ی ۷ اک دنا ! وخ یاه هف ایق ندب دژا

 ل یسراف یاهملیف رکید ملیف

 رگید و دن دشيم ناب رعهمن و

 ۳ (لیف اندی دابعب سوهالمآ

 4 شیپ یدنچ یآ هطجم !دن د رک یبث

 منو رب ولت »هک د وب هد رک رطخالعا
 ییاههچب ریز دیدواین نا ریاب ار

 وره)
 !تخاب دنهاوخ

 ار موضوم ودنسیا طابترا امش

 ۱ دینک فشک نا دوخ

 فو مب زاد رپ هلاقءهب زاب

 ناتسود)ا یکب لوقب هک میاهد رک هیپت
 درلیپ یص < تساداقتنا لب اقالقاام

 ن رکچ هل اقمناک دنسب ون و من اغدوخ

 هلیح دانک رد و دننکیم ین وک ضقانت

 ناشدوسح « نیدفتنم هبدوخ یاه

 رارق داقثنا دروم هک دننکتیم راختفا

 ۱ دن اهتف رک
 ناک دنسب ون وامشهک یا هتکن امآ

 ملیفدوخ هکتسنیا دینادبدیاب هلاقم
 داقثا لباق هک دوبن یزیچ زک ره
 اتبسن یسفارک وتوف زا ربغ . دشاب
 هک رگیدینف یاب ازم ود یکی وبلاج

 اد یملیف دنلاوتیمن زک رهمهاپنبا
 «دن زاسداقتن | لب اق وب وخ یلک روطب

 ء تشادن یداقثنا لباق رکید زیچ

 اما . دوب رت نیئاپ یلیخداقتن ادحزا
 مداکءه یاتثر و نم لصفم ثحب

 نتسکش مهدد یا رب ملیفنیایور
 دو هدمآ لس نآ رد هک دوب یئاعدا

 بذاک یتاغیلبت لاجتچو وه ببسپ
 زا شیپ میتساوخ ام ودوب نآ یور
 رگید هعفدنآ ازه لثممدرم هکنآ

 مياسنشو را داهن ۲ دن دوغب بی رف
 ژااصوصخ ثحب نیا رگب د تلعكي و
 + دوب یرفعج هب راک دن ؛نم تهج

 ینسودتسا یتدمیرفمج یانآ اب نم
 هب ادناشبا متساوخ مدادو هتشاد

 منک هج وتهدرادشیپ ددهک یهادبتارع نآ دنیا < تب اضدو ودینک حرخلوپ
 ؛دینک بلج ارد

 مدرم هچوت > :رگبدهتکن كي
 تسا یب وخ راک رطاعب (!مدرممادک)

 ندب وتخل نت یارب ۵ هدشماجنا هک نددبدیذاسب یملیفدوب دارف رگم
 نودپ ددروخب نی دددب تسد هکن"۲

 دیوش هلوک و جک نآ یولجهکن 7

 نآ جرخیهاشهسدانص هکن [نودب

 هک یسداف یاهبلیف رگبد رگمادینک

 ناچرسم ماین ریظن یئاپملیق اقافتا

 و" هتشادنارتامح) نیمه دناهدوب
 ؟دن رادن

 مدآ ات دنچ ندرک ادییرکم
 :دیاهدژ بلاق یلوک مانپ هک هراوقپ
 و تسه اهنآ رد اهیلوک حوره

 اداهیل وک هنارعاشو ابیژ یگ دن زهن

 < نآ دنیاداوطا و رت ونای رعهمین

 راوطا ورتاب هدنناوخمناخ نآ سپ

 الاح؛درکییمهچ ملیفنیا دد شف ورمم
 جک د یف دذیب ملیف ناکدننک هیهت رلا
 ژا دن اهتسناوش وهدادناشت یگقیلس

 یبودخ وحن مه داوطا ورق نیبه
 یچاشاست > یاهدعو دننک هدافتسا

 عوضرمدننک بلجنآب «ارصوصخم
 . .تسپ رگید

 - لای ره همین و تغل ندب اما

 نیایاهمن اخیضعب هک دوباچب یلیخ

 .۱۴هحفص.

 ۱» ی رفعج یاقآ متساوغبم نم
 دوخ ربن ات داک دددب اب هکل وجت هب
 رز «کتیتاحالصا و ثا رییغت هب دهد

 ۱ هچوتمدر وآ دوج وب شدوخیمقا وداک

 تبحالم السا هکب راک زا ارناشبا ومنک
 تل ادا« درادن اد نآ ردتلاغد

 یف رجنپ امداد رلخ رب ؛ امنپس رما رد
 * مشاب هدزهل اقمنآ رد اهثت هک دوبل

 ب۱« یلک دوطعب مپ اههثش ون رد اهراب

 یاههتشر رد هکتیث اهن آ ماین هب ۱ رهتکت

 ۲۷ هحفصرد هیقب

 الهش منا



۹ 

 اب یاه بانک روهشم هدنءبوا -

 ؛ وین دشن مامت مبانمزا ی

 املیف نا هبپ

 ی دام 7 ۴ 9 ی 1 1

 دور , 9 هتس 1 ًایلبع
 ۹ و رس ناشف ده یلفا یک

 روسعب هودخم داوماپ نالک

 سفن لدقنا زا رتالاب و ناماز

 ناهذایسی یاهملپف رد هکتتسا الا

 هتشادفوط»« دوضب اد نایجاها

1 ۰ 
 و نادزد یوقدن اب لب اقنرد

 روماماپ هاک ۲ راک كاب هزاویه هریلتات
ِ» 9 ۲ 

 الثم یرکبد «نامرهقو كباب هخ

 رططاخب اهدت همان زود راگن ریغ كي

 بل اخ رثخ دیول وچ وک و فی رلف بلق

 هژ دابمب ولت اف هنسدکب هل كب
 زا راک رخ[ ردهکنپا بجفو دوربم

 یارب انخودوریمدد ملاس هک رمم
 ۱ دن امیع هدن ژ مایف رغآ هسوب

 یاهملیف رثک | نانساد

 هدش سابتفا ین اک دن توپ تب زا

 ار مژال

 اهلاس زا . دناههروآ تسدن البت
 ترپشدوخ راک دد هک تسا

 هدعشیا طسوس7 هکینانامرهق شیپ

 ابدن اهدمآ دوجوب ناکدنسب و زا

 اهنت

 ۰ تساهدنسب و لیخت و رکف هدیلاژ

 نا دا رف .تعفنمو ترپشتسک تعاب

 هک دوخ هداعلاقراخ تایلبع

 ۰ تساهدش نآ ناگ دنسی وا

 هاک ] راک 4 سمله كول رش»

 هدفی یاسباضق مامت هکب روپشم

 درعزاشرتاشوه دا رکاب ۱ رااط
 <لب ودنآن وک و طسوت د ری فثک

 ُر

| 

 سیلر یاههلیف و امنیس
 ازء لیردناز و » 1

 الاح . تسا هتفا

 صضوصخمهالک و هدیمخ پیب ض وعب یگید

 ما ونددم یاب د «سملهك وا رش

 دی انتها آ یرگپ د تاصضشم

 ناهاک 7 داک هکی راک ور نآ تشد

 فرص تقد اهتعاس هب رجت اب ونسء

 وشوه كمکاب هرخالابا دندر

 دنتشاو میآ فثک رد هک یفوبت

 م تلادع تخدب ر نآ راکهانک

 . دن د ریس

 هک ناتساد نامرهقت نوتکا

 نرب و ورورب شوخ ناوچ بلغا
 شراک رتفد رد « تسا یرداپب

 هدرک تولخ شیایزو ناوج یشنم
 ادصب نفلت كن ژ ناهکات هک تسا

 دنها وخیم كمکب ادوا و دب ًابم رد

 راک یرهاظتاسخسم دنابن هنفک ان

 رب ذداگبسزاتدابع یزدرما هاگ ۲
 نادربا يالاب ات هک وب اشك

 یکسپ و رطب كب ۰ هدشهدیشک نیئاب

2 ( 

 نوخ > و نینهآ تشمكي هفاشاب العا

 نمضدد. دشابپم ناوارا «یدرس

 نیشن آ هسوب كب زا هننک سوهتف و ره

 هکپ روطب ,دب اپمن ناشدب مهناجیه رب و
 نانسادءاگ 7 راک تاصغشم دش رکذ

 «نبلیپسا یکیم» و« ین یچرثوب> یاه

 دوشیم هچ . دشاببم قوف حرشب
 زبچ همه نامذ تشذگ اب در 1

 ۱ دنکپم
 یود هک ین اهاک آ راک نیل وازا

 هداعلا قداغ تایلیع امثیس هدرب

 ثادلوب ودب اب دن درک ذافآ اددوش

 شف اهئدم , دربمانار دن ومورد
 ابا «نیلکدلان ورو ادءاک [راک نیا

 «دنالپم یر» وا ژا دمب ۰ دومنیم
 اد یو یاج «هداوهناجو سپسو

 یر ی ی ی ی

 ۱م و یر

۹ 

 رقم « ۹ ۰

 یردعتم یاهملیف اب ی
 ۳ وب راک[ دا

 ءاب ناعرپت
۴ 

۲ , 
 حروج» «نالد رد ابملپ

 ۳ ۳ اوهخ ۶ ,
 دنآهوومن افبا ار ءاک آ راک

 اک مود ین اپج كنج

 ادم بس تابلمعاب هیفغ ناهاگ

 اشنا نیئچبه و دندمآ دوجوب

 ورا رد «هایسیرس» مالب یلاپ
 هد وگنیاب مدرم دبدشهج وت ثعاب 9 ۵

 1 یی در ۱ درگ ۲
 و اکی رم

 ات

 د نام رهف
 نونک ان هک ددادمان عرماهكباىو

 هاگآ راک نیا :یور
 فلاز و و .ثوبلا فییو طسوت

 یاپمایف زا , تسا هدشافبا < رکیم

 «نیلپسا یکیم» ران آ زاهک ی رووشم
 «نین وخهسوب > دباب تسا هدشهیه

 دربمان ار «تاضت تثیه ؛ نمد
 < نیلپبسایکیم > هک دن امن هثاک ان

 ار يسل د«ثك رس رد تب اذچو ملرف رد

 تسا هدزکیزاب اصعخ

 نانسادنام ربت 4نشوک ی مل»

 نب ریاسسکع رب < یل یچرتبب> یاه

 هکلپدوریمن دایشب هیفخ رومامكي
 * یب .فانامزاس مادعتسا دو یو
 رنه «نینناتسنک یداد دشابیم یا

 هبنا رفرد هک ی لاکی رهآ دومشم هشپپ
 نینچ مه د درشبم رهاظ امیلیئ رد
 نام رهث لددد یسیلگن ا« تی ارین وتو

 < ناگالاک >مانب ینیچرتیپ رگید
 دن |هد رک تک رشیفلتخمیاهبلیف رد

 یداگنزرتغد «نیتنانسنکی دا» زا

 دراد ناکدلاک» «تبارن وتدزا و
 ملیف , مسباهدیداد «ادوشیم دوک
 لد هد «تباد ینوتوک یرگید

 یکسب 1و تساهدش ره اظ «ناک لاک
 دراد مان < ناکالاکیا رب یزتعیپ

 ۰ 

 و هب ۲ ۸ هلس

 وخ تبقنوم یی روط

 نا رفسع ۰

 یف ول د ۰« یک ۷

 .«ی رسگنا وه ,

 » سنآ «لوا ۱
 نح مرا ۷

 ار یرا ۶

 ناد رگ زا «تاجیهد رفا[>

 اب یفانج دیسیلپ یاهملیف

 اد یگامتبم ش راث ۲ هیچ

 هب اد هوغم وآ ره

 ملیف كس نبا م ولع

 نیز و هشبمهی

 ناوتیم دا دات[ نی رخ تسا

 لطایحب ورم رج ؟ر فا رثعا
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 اپ 5 ید رم و یرنتسدر

 ملیف ناک دننک هه مان نایم ر

 اد < كئال رثپ رف > مان یسبلپیاه

 اگه دی وان نا ون یمن در وا

 نب رخ مياهدیدار ی آل کدو ۱ ۲

 یتف دو تساهد رک هببل یو هک ی

 دراد ماش هدورم با وخب رپ

 زامشب یسیلپ بوسخ یاهملیف زا هک

 فرم یکی ۰ ماست را +
 لب یاهملبف یاهدیصحش



 دن

۱ 
 ح <تساترچو شردام طسوت (مبت) دزابم

 ۱۲ شقن هک (لسارب فیک )دوخزا یتح
 تسدادهدهع ار روتناک یدا ینأاوج همان ر

 دنکیم یزاب رتیلاع

 تای امن یاسو رزایکی رسب (دراجب ر)
 شیانتابودنگیمهبوحم هانداسایو تیتر

 تیب وبحم و ترپش شلیف نیل و
 نونکا .ددوآ تسدب ناپج رد یبیجع
 رتعیب ودی اش تک یشاهملیف رد رتمک

 رد یزاب فورصم اردوخ تاقوا

 هرخالاب

 زا ی

 ووخ اب و دوش هدهاقم تاعیانت
 یافیا دیدناک (میت) درو[ دوویلاپب

 تم شو وان تاعیانن ی ی ی قم نخ
 کا یافته ست زا سپ و 9 نوش دوژام
 -ناج)ذارت تیصخع اب ورتدنمرته تاشی امن و نوب زی ولت هب ملیف نی اهمتاخ
 نوسپهاآسک دا نودب دشابن یسلگت !(سوید دراوه <« یسل»بلاجسیپ تشل ژزاب قیاس 0

 (نایاد ترب رد و (نسد رب رک) (سک د). تست وازارت رنهیب كش تخاسواهجوتماردوویلاهرگیدزاب و ناکشیپ رثه دروس رد ۳ ت 1 نیس 7 ِ 5 ۱
 ناتسلگن !یلاهازاالصا (ناج)لشمه < لاسرویت وی » یناپمک هیترمنیا د و دوویلاه ناوج وربپ ناک واتس

 ادن ومد راچیر

۹ 
 تسا هدین اس رنابایب

 اد دلیوود نودنا رپ نکیژاب ناکدوکنامرپقو دشابیم
 رنه ناکدوک ی (ودنارب نوا دام) تسا هتفرمرامش « یودو رب هدربما ین اپمکب هکنب

 وا هتشذگی و دنا هداد بقل هشیپ «لسع نادوبتز ٌهکلم و ملیف دور تساهدیسد ناترظنب رکیدتالجم
 تست شقن نکیزابدرادلاقتشاداکی ننه و دون بک یودورب دد . ریوملیف شیامن اب هیلاحو دیناسد ای و هدناوخ یاهلاقم رتمک هشیپ نوی زیولت وویدار «رتاثتدد هکنیا وا یارب یدایز تیقفوم# هاشداپ  مابتاب «ایپلک» یویدوتسا رد اد رنهنک دوک سوصخردنونک ات یلد
 زین ددویلاسه كرزب یامایفثکا (یندبس جدوج)دیدرک بسعوضوم . تیقفوم(رلدنچ فج) اب «یکسدرع یمروصتهک هچن ]فالخرب دیاهدینش

 تسا هدومن بک یاهقباسیم  ردزورما دنم رثهیاههچب نیا مینک ۹
 هتبلا) ناپجهدن را یاهروئک هیلک

 ( ۱ لبتسو لیلپ ولک تکطم رد هث

 تخاس دقعلم یو اب یدادرارق ملاعردملیفهدننک هیهت كلاس ریاست
 ازالبق (میت) ایهلجمنیارد یبلاچ دیاش بلاطم

 سی وددد (نودنارب) , دشابیم ریظن یب ملیقدد ار هاشداپ شقت
 مكنیتكاممناخو» «جاددزاوضع» . . دیانلوحم یوب < ناوچ سب و. اهومایس ادنوم دراچیر

 ۰ یو .دناسر توبثب الماکارشیوخ تشادیناو میرکتو ْنیحتب اد هدروآ تسدب یئاپودا ویناکیرم۲ ردفورعمنانکب اب ریاس زا شی و 2 0 هد 1 11 زا شیب یدنمرثهو دوب داد هدهع ادیمم* یچاشابت هک درکیم یژاب اریکو ةقيلبشوخ ناک رتخد نییام یدایز دنراد یتاوارف تیویسمد ترهش 0 یاهلر«یودوربوكرزب تالوصحم ییاشامتیردقب ملیفنیادد( سک )  تب وبحمشب وخ كن دیتا رخ نامشچ و
 م رارق هماع هجوت دروم اپملیف

: ۱ 

 رد ۲ لاس لیدوآ ممندد یتشرمعزارتیپلاس هن (سکد) . ناددا رویت اپک راب نیتسخن او
 ةسربپ یاب كرویوین «نیلکدرب» و هلرزپ شیابن هسرد هک تشذگ . لر یافیا یارب اد دا < رت دا و نی

 يکیلیف نیا شیان زا دمب ؛.دومت هی رته ا.صخش یداستم نایام باختن | < دوتناک یدا تشذگ رس» تشذک زا سپ نونک : دادمتسا یکمه شا هداوناخ . دداذگدوجد زاو دون یزاب یودورپ فورعم  ملیف رد < روتناکیدا » تیلونط اب ناکدوک نیاز یدادس
 دن !هدشیف و رعم وك و زب

 واتراک رام) و(لت یلرش)

 شردپ؛ دندوبتسود رنهو دنمرنه شیپرد یناشخدد هبتآ مقوم نامه
 لوا ةشیب رذه (دلیوود كي رد رف) ورتش یا ابنک دد هتشذک لاس .تشاد

 ۱ هیم بوصح ینیهریز تاشیاسن  نانتانار < وادرم هدزاود و ملیف یچعت تعاب یتساد تشوث نیدقتمزا
  (نوسلب واثیجوا) شردامو دیدرک
 یودورب تاشیامن هتسچرب ةداتس
 نیل وا (نودن ا رب). دمآیم باسحب
 - ملیفددیلدتن وماراپ ین ای دداب
  ترهش و تف رگ هدهمب < نیش»نرتسد
 رد یزاب ژانونکا تفای یریکلاع

 هلجنیا زا (دوویلاتات)و (نیار
 هب وجعا ناف دوک تسین هیپ , دنتسه

 انتیس تیپ هیلاح هکیدتیمو ۰
 نلاسچ دن راد دوخرابتخا دد

 دنمرته و نیرتگ درب بک یگوق
 راشب دوزیلاه ناگشییرتهنی
 شدوخ یا رب مهادرف سلم ۳ دن
 هک شخب دیمآ زورکی ... تتحیدو»

 نی رتیلاهویمایم نآ سیو زا یکی هدیفب اب یوه مین 1«
 ناکدوک_هزات هرهچ نیک دقت

 > نوسم ریفل لاس هه راه
 وا نارب د ی ههزالبف ا نارب و ییآناشچ < ۵

 روخب !رهدننیب رظن زیچ

 نم من اش ظف اح ادخو شملیف نرخ آ دد
 " وب زی ولترد و هدومن لصاحتغا رف
 " دیامن یم یزاب اد «یمیج» شیامن

 رتشیپ_لاسه كتب ریمان
 ۶۳ت یاد, ملیق هم هک تشاد
 دادعتسااب ودنم رنهناک دوک ذا یکی .(یمان) دروآ تسدب یصاختیب ویحم ۱٩ دود ایا یکچوک لر دادن



 زد نادرگ راک
 ۱أ 9

 _ت

 یلاهز و دنینچ

 بوسحم ( لیدد نوتلیم دن ومدا)
 دوسخ ارنآیوب داثس و دید نا

 ( لثبا داکسدا ) قافتاب (ل
 یقشع رثا نپا رد

 ردقیل اعهشیپ رنه (مونی داف
 2 و تق شقن تشاد ۰ ۲

 ودراریتامئیس یاههسوب نی رتیلاع

 نیتساد)
 رب اد تست

 درکیم لدب

 ۱۹۱۳لاس ریماسد ۲۸ رد

 ( یفل ودت وک ودرفل آ )هب موسوم یصخش
 نیادوب ینارکی تور یحاص هک
 تفرآ میبصت و دومن هدهاشم ارملیق

 (لیمدد) دوش نکسم هک یتمیق رپب
 ددوآ رد شیوخ داددارف تحتاار

 (ددرفل [) یاضاقت (لیمود)یفرطزا

 تکارش و كمکب هکنیارب ینبم ار
 ییوتووتسا دوولاه رد رگیدک

 ردینیمژهعطق و تفری دیدن زاس انب
 اب «نید»رد «املس » یاهناب ایخ

 راکنیا یارب دالد۲ ه یهام ةراجا
 دم , دندومن باخت

 تم ی

 نیا « دعب یا

 كچوک یوبدونسا
 (ود رفل آ )اباد دوخ تک رش(لیمود)
 شب وخ یمیدق ناتسوداب و دژمهب

 لئوماس )ز و (یکسال . لا . نج)
 یرتک زب ین اپیک كي لیکشت (شین دلک

 رالد رازه ۰ هن ایهام هک دن داد ۱

 و تفاب هعسوت

 تصدی ی

 نیمهرددننخادربیم نآ هیارک تباب
 رسکفب (لیییس) هک د وب ویدوتسا
 بلاج و كيسالک یاهوی رانس نتشول
 ترهش یفلتخمراث ]هیهت اب و داتفا

 نیا و دون بک یدایذ تدر
 داد عالطا هک روطن مه یناپیک
 مانب ناوارف ٌهعسوت زا دمب اهدعب
 .تتتصح دش فورمم | !!ناپهج رد «تن وماداپ» یویدوتس 1

 ملیف مامتآ زا دمی[ ( (
 : «نیمز یور شیامن خیرک 2, 2

۳۲۳ 

 لو او نوا و اح اح وجه +

 أ سیدرپ :مجرت

 ء هیلک رد ریگن !ناجیهراعهاش راکهاش هیهتب تسد

 ورب ور لابقتسا و تبقن وءاب ناهج

 (لیمود) راکهاش ودنیا . دیدرا

 لیاوا ژا فن نوبلیم۷ ۰۰

 توعبم

 هک تسیملبف نیمداتفه «نامرفهدد

 هی دوویلاهردنولک ات (لیسیس)

 رزب ناکدنیوت زا یکی ردلد نویلیم ۱۵ دودحردو هدرک
 [لیمود)سوصخ رد (ماهارک یلی) (لیمود)دوخ . تسا هدش نآ حرخ
 نیل واهب وجعانادرگ راک نبا»تشوت رگ ذ دانگم اوری ذی ناف دا نیا
 یی دات دان هیهتاب هکتسا یک ی هیت ۱۱۲ لاسرد
 دن وادخنانخس و تاملک ی وت یبهذمو  یاهامنبسومل اعطاقن رثک ارد لاس۳
 دیناسد هماعشوکب ار دمب دش هدادشیامن كروي وین مهم
 گلاس ۷ نسدد (لیمدد) (ناهاشهاش)(لیمود) ملیف نیمهذآ
 ات ۱۹۵ لاستسوک ۱۹۲۰ ل از (یسیعترضح یکدنز)د
 (كربلات . یج . كينوربا) لک نیاشیامن و داتسرفداذژاب ۷

 هیهآ ماگنه« لیم ود .ب,لیسیس» « نام رفهد»

 -۱۷ هحفص.

 ! وا تام رف هد » ملیف ... و (للیمود
 تسا هنف رگ بل ۰ دوریااه یاد ]» هگیدنم ر نه سیرنویرانسو ۵

 »سس س»سسسسسصسجدبپ

 و

 رو جا جد حج ۳

 ایپ اوه ی عوادب رخ یزاس
 شی وخ یزادنا سپ لوپاب ودوس

 هسردم سالک یکشیپ رته كدزب
 نارتخدوناناوج هب هکد رک حانتف
 یگشیب ته نوتف و زومر دنمقالع

 دزومای اد

 یرعمس ۱۹۵۷ ل اس هیوناژ

 (لیم ود) . دشدها وخ هدر ذکر

 رکی د ملیف و ۱ هیهتاب
 هددوآ دوجوب <یرکبد یابنداب

 رمان ادن اشت

 نسیرت هتسجرب و نی رتکد زب
 ریذپآت انفو نادی واج ران هنومت[
 یو زا هک (لیمود , )
 دنتهترابعدن |هدن امیتاب داک داب

 - نامرق هد - بیلص تمالع : ز
 - ناهاش هاش - یبیلص یابکنج

 : كا رتشاب یراتفردب - ارتای وثلک
 ات رس نهآهاد - (اداکاباهوس)
 تاملئوج كارتشاب) اکی رمآ یرس
 رتشاب ] نیکسهس حاوما - (یر

 ارتش یمارهصدرم-(دمالیم یر
 یرتخاب راوسسیلب - (ربوک ی راک
 ریه - ( ربوک یداکكارتشاب)
 ۹ (ریوکی داکا رتشاب) ریبن

 یک کا رتشاب) لساورتک د تخدک
 تا رتعاب) هلیل و نوسماس -( رب وک

 ,شتیاسن نیت رب - (رچیمدوتکی و

 لک هارتشاب ) نمذ_یور
 دز , (دنیاو
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 واتسیو هرایرد

 گ) - ات را
 پوکسامنیس - ضیرعهدرپ

 شیامن هدرپندرک شی رعرکق
 نیعرتعم رکف امنیس ناوا نامهزآ
 دوخ هجوتم ار هطوب رم نیسدنپمو
 یسک نیل واریمول یئول . دوب هتخاس
 یدادربملیف شب رعیاهمایفیودهک دوب
 شیامت هد رپیود ارت آ سبص « درک
 هکن"] نودب تخاس سکمنم یمیظع
 هدهدمیمعت اردوخ عارتخا دناوتب
 رتمیلبم ۳ هیارادملیف هکت [ لیلدب
 هدشیالملانیب لدا نامهزا یضرع
 ضیوسعت مزلتسم نآ ميفت و دوب
 دشيم ناپجرد شیامن یاپهاگتسد
 نابحاصهک تسین یدوآ دایی حاتحم
 یدایز جراخم دندشیمروجم ابنیس
 لمحتمدیدج یاهاکتسد بصن یا رب
 هدرب ندرک شب رعلب اقمرد ۰ دن وش
 جراعمفرصاب و دوب یرتناس] راک

 تشاد ناکما رتمک
 ۱٩۹ ۵۳ لاس رد لیلد نیمهب

 نارحب كيزا یریک ولج یارب هک
 كينکت ردیرییفت دوب مال یلامتحا
 هیهت تاسوم . دوش هداد امتیس
 نیت رک یرناهدوسق رب عارتخا ملیف
 توبکتعرات وشک رد٩۱ ۲ (ژا هکار
 تمیق هب درب هدئام شزيم هتفرگ
 «پوکسامنیس» و دندیرخ فازک
 بصن جراحم اتخیشوخ . دمآ نایسب
 دشیمن مامت دایژرایسب پوکسامتیس
 دروم دوز یلیخزین لیلد نیو
 رتضب رعهد رپ كي-تف رک را رق لابقتسا
 دنچ بصن و صوصخ نی هرذ كي

 رگید هاگتسد
 یدادربملیف ویدوتسادد یلدو

 دوشهدادد وب مزالی رتمهم تارییفت

 طدوت ؛ پوکسامثیس ملیف هرظنم
 راون یمیبطدداک یوریصاخ نیب هدذ
 سپس دوشیم «هدرشفو رتسیلیم۳ ۵
 یور هک یرگید نیبهدذ طسوت
 ریوصت دوشم صنشیامن هاگتسد

 «شرتک هدرب یور هدش هدرعف
 دنکیم ادب

 هات ناریدم زا 9 ۰

 رب هدومن راک رد «یعشتو بلج یا
 دن درک عارتخا یداع یاهلیفتپج اد «نیرکسا دیاوو هتاسفا مدرم

 نیرگساذیاد یود قیام هصق یر عیب یم هچناتچو

 دشاب هدشن هتشادرب (ضیرع هدرب)
 یناشیب هالک زرط نیاب شیامن نیض
 دوشیم حراخهدرب یالاب زاروتک ۲
 سیوت ریز یاراد ملیف هچنانچ و
 نوری هدرپذآ ریز یاههتشوت دشاب
 تسا روجم یچ تارابآ و دن امیم
 هتخیک دنب داولش لثم | دمملیف دداک
 دشک نیت اب والاب ابترم
 نژیواتمی و

 یساکعراک ردهب رجت و یروئت
 زایقنم ریوصت یتق و هک هدیمناشن
 قددو1تسدل یآرب «دشهیبت یاهنحص
 دننک رتکچوک ارت ] رکا تبثمری وصت
 ای دننک رتک رزب ارن آ اتتسارتهب
 یف رط زا .دننک پاچرب | رب سایقمهب
 نی دودرد ملیف وا ون تک رحهک میت ادیم

 نیسدنهم تسا یدومعیرادربملیف یاه
 تفاورل اب هوم به نتعمعتم و
 دیدج یدادریملیف هاگتسددنتساوخ
 ری وصت هکت ] نیعرد هک دن زاسب یرتپب و
 : دهدیم ناشت شی رعهدرپیود ار
 -دشاب بوکسامتیسبب اعزا یداع
 -تمسق رد هک تسن ] پوکسامایسبیع

 هدرپ یود ریوصت كي فلتعمیاه

 دیار هرطم یوعو هجرج
 نژیواتسی و, یرادربملیفنیب دود
 تسا یقفا تکرح مزیت اکم یاراد
 و «اکیالد یساکعنیب دودلثمینعی
 دود زا یقفا دوطب ملیفنآ ریاظن

 مدن ریگ هرق رق رودب وهدشزاب هنهدهرق رق

 تی لا یاقب رفا فاعو

 .دوشیم هدیچیپ
 تسین رتشیب یدوآ دایب یجایتحا

 ٌساکع تسد «یساکعنس دودردهک
 نیب «دذلب اقءزا دداک «دداک هب | رملیف اوت

 یراد ربلیفنی رود رد و دهدیم روبع
 تک رحاب ادملیفداون روت وءمزیتاکم

 هات تک رج( و توفكي) هیناث رد ریوصت
 لوطمین ادیم هکیروطب ای

 یدادربملیف یاهنیب دود رد ملیف
 رد دوجوم میلیف لوط زا نکس

 هوالمب تسا یساکع یاهنی دود
 یفثم داوسن رد ریوصت رداک داعیا
 یئاب ورا رداک هجن انچ؛یداع یاهملیف
 رگاو رتمیلیم ۲۱ د۱۸>۵ دشاب
 ۲۱۵ ۱دشاب یئاکی رما رداک
 نآ تبثم دداک نیا رب اثب تسا رتمیلیم
 رد - دوشیمدامبا نیمهیاداد زین

 یاداد یفنم نژی واتسی و ملیف داون
 هتبلا؛تسا رتمیلیم ۳۹ ۲ ؛داعبا
 لوطتهج ردرب وصت نیا لوط نوچ
 رد داعب|نیااذلددادرارق ملیفداون



 ربوصت نوچاهتنم هدر

 لوط |: ملیف را و سپ ت
 لب اقمذا هین اث ردهک یملیف

 روبع .یداع یرادربملیف نیبهرز

 نی دود نی هدذ لباقم زا دنکم

 .درذگیم نژی واتس و یدادربلیف

 یاههاگتسد ندرک ضوعمیتفک
 یناسآ داکناهج . رد ملف شیامت

 نیا ددملیف ششک مزیناک.نوچ تسپ
 ماجنا یدومع زرطب اپهاگتسد
 ملیفپاچیاهدا وت| رب ال سپ «دریگیم
 رب وصت یا رادهک اریملیف دن روجم

 یف رطزا وتسالامرتدح زا رتک رزب
 را رقمهیولهب نآ ریوصت یاهرداک
 رتکچوکل ام رت دحب شیامن یا رب هتف رک

 ژامه ارت ] ری وصت یاهرداک ودننک

 ربارب ۲

 تسین هیبشیل ومعیاپملیف یفنمراوت
 را من هب لماک تهابنآ تشمراوت

 نوجیل وددادیل وبعم یاهملیف تبثم
 كرزب یقنع رب وصت كي زانآ رب وصت
 رتضا ورب واصتاذل تاهدش كچوک ۰

 انمض ددروخیم مشچب رتنشود و

 یو |رن آ رداک صاخشی امن نیبهدذ

 د 0۳9۱ 8و)دیف-سمسب رک
 تن وما داپ هسومرد

 -الع هکن [ زا س,«د وشیم هد دادذگ شی امشب
 شو داب اد دج «دن دیدا رن [ امتیسنادنمق

 ثحب نآ هداب دد یرتیملع قیقد
 درک میهاوخ

 ملیف هراب رد
 اب

 نت دود

 ی - پ

 نایوت ویرانس ژ

 و ( ماوم نیباد ) یسیلگنا ریبش
 هک دن دادمات ( زیب دوف نابارب)

 وبلاج یاهوی رانس ةهيپتاب هزوربا
 یکتسخشخ ول «هفالعاب هک یراکتبا

 و یقرت دناهدروآدوجون ریذیان

 » یاپملیف رد یدایژ هعسوت

 ملیف تملص و دناهتشاد ناتسلکتا
 یفرکشقن وداد روشکنیا یاد رب

 هجوت بلج رظن نیازا و دن |هدیشخب

 اد ناهج یلابنیس لفاحء هیلک
 ۰ دناهدومن

 رد ههحش دوخ (ماوم نیاد)

 یاهتف رشیب و هعسوتزا لبق یاهلاس
 ناتلکنایرادریلیف تسنص نایاع

 تشاگن | ریفلتخءیاههلبق یوب دانس
 شرک كلج زاغآ عورثاب نکیلو

 نیب دد ۰ دیدرک فقوتم ابی رقت
 (نیاد )۱۹۷ - ۵۱ یاپلاس

 دوخ ربظن مت یاهو ما هلو

 بک یللملانی تر
 هتل اپلیتیوب رانسهکب ووعب دومن
 یایلاویتق رد دوب هتشاگن یو
 ودمتمزکاوجتفایزدب ققاود هفلتح»
 و

 وی دانساب (نییاد)نایم نیادد

 > و تیها

 (زی دوفنابارب) مات یق و رممسیوت
 یک دزب حدذ لیکشت و دیدرک انشآ
 تروص اهن شخوک هرمت و هداد

 رک هولج شورف رب و لاج یاپملیق
۳ 

 ناتساد ( نایارب)و (نیپ اد)
 اقفتم ار < هایسرداچز دوهشمملیف

 شیاش و دندروآ دد ریرحت هتشرب

 بلغآ رد زیگنا ناجیه را نیا
 تعنصتف رشیپ ود ملاع هدب ز كل امع

 رت وم شیپ زا شی ناتسلکنا یامنیس
 ۰ دی د رک مقآ و

 ... كدزب ناد رگ داک كي
 یوب راس ندت هدامآ زا سپ

 هیهت ( یتیوک كاممالب و)و ملیف

 نتف اب یوب اکتب ناتسلگت |یمان هدننک

 بلغا دوخ دننپ دوم نادرک راک
 دراذگ یاب رب زارندنل یاهوبدوتسا

 «ابسدشزرارب ولاج ملیف اتلفغ

 یاهروتک ریاس و ناتلکتا رد

 دم ددشی امن ضرعسب ناهجیق رتم
 هتشادن هقباسنونک ان هکیلاتسااب و

 ۱هک (مالیو) ۰ دیدرک هجاومتسا

 یرفاو تذل ریذلدرت ]نیا یاشامت
 نادرک راک اب تف رک میمصت دوبهدرب

 ملیف هیهت یارب یدادرارق ملیفنیآ

 دی امن دقمنم شی وخ رظن دروم
 یادص ورس هک دبتکت یلوط

 ناتسلکناترزب هقباساب نادر راک

 سشک اب (تسدوه دن ومژد نایارب)
 راودیمآنادنمقالع ودسر ملاعطاقت

 رتهب «ءایسوداچو ملیق هک دن دی درک
 یورب دندرکیم روصت هک هچن ]زا
 بشم هعاوخ جرج

 ( تسدوه دن ومژد نایارب )

 هیبت و؛ناکشیپ رثه باعتنا زاسپ
 ۲۲ هحفصرد هی
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_ 

 ۶ ام یراکتسالودح
 او تک ۴ "

0 1 

 نو
 ۳سیت رک یلوت مناخ - ۲ ره هرات اسهاکآداک - ۱ ۰ ایذدناوجسب - ۸2 ؛لسارنیجاب بآ ری زدد-۷ ۱ فور 7 ۰ 11 ۷ ۱ فورععهارمک - ۰ یدومء

_" 

 ۰ 9 ) ینابلآی ورم - « (نابیلس تبرضح ههوتحم 2 ام ارور و
 ٩ هل ۳ ۳ 1

 ۲ هی 9م , اد ات شمس ۱ ۱ ۳ هاحفص"  ۱ ۱ ۳ ۳[ ایم یراید -۷ ۰ اب جداپس# ت 1



 ی میشه و ید

/ 
1 
/ 
1 
1 

۱ 
 و زیئاب لصف ندیسرارف

 هرانس»۱ ۳۳۵ لاس ناتس ات همناخ

 بمآ یتقوشوخ تبادا

 هعامشخ مض ۳ ی ًامنیس

 ماقداذعت و اهاملیمت

 و نی رنهپ وهدشهدادی

 نی رتچب ۰ نا؛شیب رثهنب رلدنم رثهو

 زا هکار هدنهد شیابن یاهامتیس

 یرترب اهامتیسریاسرب ظاحل هیه
 ناکدنناوعب تسا هتشاد رک 2۳

 هام < هکنیا دوجوان دن اسانتسم

 ناتسبات و داپباب فداصم هتشذک

 لبت یاپلا فالخرب كلاذعم دوب

 نادنچلوصفنیا رد هک

 یمن هدرب یورب یپجوتبلاجو

 یتسضاا ات اعبتت .یاهملقا لاتما

 تسمولعم هکناتچو دشهداد شیام

 ۲ لصف رد دن راد رظت دداهامنیس

 تلاجو رتهب یاهملیف

 رد سک ر امتیس , دن راذگب اشامت

 لاسما یئانیسلصف
 هک داددهاوخ شیامتیشزرا اب و

 را

 سرمه

 پوکصاهثیس رات

 لثه یک دزب یاپملیف اهن ]نایمرد

 «تشپب قرشو ۰ « هلعا رف نیمزرسو
 می روخیم رب «د وشیمدل وتمیا«راتس»

 تالل وصحمهدنه د شپ امن لاپ و ریامنیس
 ارد وختبل امف سک و ین اپک كدزب

 - امذیس یاهملیف شب امن اب نانچمه

 و سوب رتیمب دو لثمیبلاچو پوکس

 ودلا رب نول رام

 نب رش ورحهو اهمایفنیان

 هدشهداد ۳

۱ 

۳3 -_ , 

 ین

 نا ردحهع مر رد یمش

 و رسم هرب زدو««اهروت اب دالک

 رات | یامهیاتیسرد . ههدیمهعاد
۳ 

 ملسف هلوحم یک درب یرتع و یعایتج

 ثجوک یابن»««نیش»یاه
 هدتیک كجوکر بو و ۳ ام یک

 واربآ یاس و دوست دیهآوخ

 یناپکی ئاشامن وهتسج رب .تالوصحم

 شیامن یر وتم ارورتم
 

 دراذ

 اهملیف داعآ
 اث هام نیدرورف لباوا

 دهاوخ

 دادعت لاسما هام زوب رهش رغاوآ

 لواهج ردیاهامتیس رد ملیف ۳

 هدویس زا ناشداذعت هک نارپت
۳ 

 هدراذ شام شرمس تسبت زواجتم

 شش دد,هک یملیف ۱٩۳ زا . دش

 یاهامتیس رد ۳۵ لاس لوا ههام

 ملیف ۱۵ دن دادشیامن رک 2لاقوف

 «بوکس اشس» دیدج هقب رطب نآ
 نیل وایارب نآ ددع ۱4٩ و دوب

 :دادشی ابن هبت رم ددع< ۷ طقن و دش
 یاپلف هبربد تداع قبط نآ
 دو هتشذگی اهل اسهنهک و یرارکت

 نآ ملی ۸۳ ۰ دادمت نیاژا

 هلب ود نآ ملیف ۱۷ و یکن مامت

 رژنآ رکبد ملیف ۲ ویسراف ناب زب

 دهد یفرععد
 رز .ی رب مو هم مچ مچ مچ مچ بج مج هم مچ هج هم هج هم هم

 موم رپ ی بج هم یج مج ۳

 وب هب هب مب بب مو ج مج

 فی

 دو هدرو

 ل

2 
 مو هچ مچ وب بج يج مج مج

 + لوصحمو

 یرتهظاحل زا هک لام لا هعاع

 نا را رت تمه زیاح هرمغویعامتجاو

 رادتراع هنر بث رتب دناهدوب

 لوصحم ]) مد رد یش -

 (تت ومآراب یتاپک

 یک ل وصحم ) نادرم - ؟

 (زتسین دآدنبان وی

 (تتآرف لوصحء) سرتوزم ۳

 تسایرگید زور ادرت - <

 «ایلاتبا
 لوصحم ) ناوج س - و

 (و رتمیت بک

 -۲۱ هحفص*

 ید ویپپه ی رد وا

۹۹ 



 یهتنم ار یزاسلیف و دیک

 نارکیزاب و نیماضمهک هزات ی)موبعپ

 جیم و ایقسم ار شیاهزوگو و

 تورو تمیبط ژا یلیدبتو ربیقت

 رق دوخ هشپ

 زا هک < یلاش كوناتو لیق

 نادنبخب یاهنیمزرس مد رع یکدتذز

 ین رهالفدوخ لوقب ؛درکیماپتیاکح
 ۰ اهویکسا تعاجش ناتساد و
 ریارب رد اهنآ -هنامار[ شریذپ

 یا رب اهن ] ناب اب یبیالقت و«یداوشد

 « تایدعم لماق ودنیرو]تسدپ
 رامشب ادغوام رک دینی

 كن ان > ریظن یب تیقف ومزاسپ
 < انآون 2 ۲٩۲ دد یترهالف
 هداس نان رج نآ رد هک تخام ار
 لت ابقو ؛یناواهیموب مدرمیکدنز

 دوخساخیاهلایز مامتاب ۲ وماس
 هک داد ناشن یتررهالف . دوب ناب ابن

 اضب شخوک زجمدرماکسالآ دورک |
 ۰ دنرادن یراکاذغ داامرک بک

 ین ادارف هراع قطانمرد؛ شوعرد
 یونمرومآ هب ار مدرممرچال « معن
 یاهرولکل ون هجبتت رد « ددادپماو

 هب یتنس دایعاو اییز موسر ؛ینغ
 دی ] یغ دوجو

 -وبات > یترهالت یدم ملیف
 تدضاعع اپ هک تشادمات 2۱۹۳۰۱

 یابنیس كرزپ دنمرته یاهینارک
 دد دان دوممهلب وكي ردرف «نامل7

 نر
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 دن تیرو

 ۱ یعنس دایعاو اییزموسر هوبات» زا یاهنحح

 و دروخ رب

 وا رقیسد
 لصاحو جیاتن اصوصخ. ملبت نیارد . دش هبپن یتیه

 دوومیتیهاتمد رم یلاتسان كنهرف اب یبرغ اکطس دوم تشاتهد رم تب ان ی ندمت تك
 «نیمزرسنیا یاهیاب زد هکن انچن 7

 اد « اهیلایز نی

 «.تسا تسآ

 رثه ناداقن زا یی لوق -تفرک
 اما « هتشک یکعنم ملنف نیا رد " هدوب

 هدش هب زجت متسی نرق یاب وراكي تالیخت نایم

 بش بوسحم یترهالف داکهاش ۱۹۳ نارآ

 هدشهتشاد رب دنل

 ۱ هک تفگ دیاب

 زا یدرم»

 ربا یاه ربا زجلاممجمزا یکب لحاوسرد هک ملیف نیارد

 هشوگنب ادد ووطچ هک دش هداد ناشن + دب درک حرطم طمژاب «اقب غزات هلئسم

 نوری نیگشخ درس یاهب "[لدزا اردوختوق دنراچان مدرم « ایت دزا

 هژدابملوبس « اب دد ضرب ملیفنیایسلل ريا ناریکیعام شالت . دنشک

 «نادآ )یدرم»یدایبب .دوب یعیبط دعاسمات لماوعاب مدآ ین یءودع

 دن دناوخرتن اموکد لوصحم كي هنومن یی رتیلاع ار
 ؛یدادرپملیف یندمزا سب وتفر ناتس ودنه هب یت رهالف ۱۹۳ هرد

 تسا یاهنافا « نآ ردزیگناتریح هتکت هک دون هضرعار «نایلبفد

 ٩ یرسبناتساد : هدش هتف رک «هررسمو تاابا هایماع تنهرف زا هک

 ۱ ایرد دضربیمد آ شالت:«نآ رآ زا ید رم»زایا هنحص

 ۲۲ هحفص

ِ ۰ 
 رد داکا رک دب رفکبس

 ۱۱۶ [ نیئچو یق امطقب

 هک یتاعطف نانچ؛ دن وشیمهدنا وخ رب

 « دنتسهینعم و ردق زا راشرس كب

 ناتسادو یت رهالفملیق نیرخآ
 هک تشاد مان ۱۹ ۸- ان

 تفن جا رغتسا مسی و رهومار

 ناتساد», دن اب امنیم قامعا زا ار

 روهشم مزینیشام ل زغهب «اد ای زیئ ول

 نآ ندیدژاسپ نیلپ اچ یلراچو دش
 رابکی رک ا»تقک یت رهر۶ هب باطخ

 هیبت یریظن یب ملیف نینچ رکید
 دهاوخ _یفکت ارت دوویلاه ؛ ینک

 ینادواجتمان ضوع دد اما هدرک

 «.دشدهاوخ

 ین رهالف هک یعقوم ۰۱۹۵۱ رد

 ۲6 هرب زج هب موسوم یلیف
 یاهژورب و هیت تسددد 4یدالد

 «یلا واهددیملیف تخاس یارب زین

 ددودش هجا و.لجا لپجمت اب تشاد

 یامنیس ردپ روب زم لاسهب و۳
 تفگ تایحدودپ هرتناموکد

 یرنه فتکمو راک كيس

 یت رهالف

 نیفقحم و نبدقنمزا یرایسب

 ملیف > بثکمو كبس ؛رثهو امثیس

 مزیلا روت ان ورد اریت رهالف «یزاد رپ
 تقیقح اما ,دن |هد رک هصالخ « كيتن امر

 ۲۱ ناقی دو رمز هند 7

 تیفب رک دراچب رلوقب هک دیشوکیم و
 ددنآ ردمد رم هک اریئاهتیقومو

 و دن وشیم هداهن شیامزآ توی

 نیا اب اد اهنآ هجاوم یگنوکچ
 هکت سا یعیبط .دن اب اینب «اهتیعقوم

 ناسآءارهدوصقمنی اب لوصو یارب
 دداه «تیفوم > نیا هکدوب نیا



 هیون ماگنه نا رایتسد زا یسا ود و سیسلارف شرسمه و یآ رفغالف

 «نا رآ زاید رم»
 نو نو و و و چی ی سج چ جورج جی

 هلئس طاق نیارد هچ«؛دوشهداد ناشن یودب هدروغت تسد و رکب یاهطرحم

 دنکیم یم اه رفمکح یصا اغتمیبط ود روخیم مشچب رت راکشآ <اقب عزانتو

 یودب یکدنژلوصا رادف رط اد یترهالق یخرب هک تسا رظن نیا زا

 رس > یلاع راثآ وا هکتبه اما دندناوخ ( ۳]زاززوا (

 ود ,هش تباث هدمتبا رظن نالطب درک هیهت اداناب زیل ول ناثسادوو «نیمز
 موسداب هک د رک هاتف راسآ لوغینیشاءتایق رث اب هن وکت امهب واملیف ودنیا

 دوب هدرک لیعیودب ماوقا عیادب و
 مامتان ادنآ ك رمهک وا «یرصلد ۲ هری زجو ملیت هک دن | هتفک

 زاید رموو «لاش كون ان هبابمهیشژرالیمکت تدوصرد ؛ تشاذگ

 زا ] نیماضمب هجوناب ملیفنیصصختمهکیا هنکن نی رتمم«تفاییم «نارآ

 وتشادیم تسداد یاهقالخ راک رهواهک تشپا دن اهتفاب رد یث رهالف

 دومنبم داب یحطسهما رتحا رد نوک ان وک یاههشیب را دوغ یاههنخاسرد

 دد)كاخقامعازا تفن حارضتسا و (انآ ومرد) یموب نارتخد یفاب دبس

 ؛ تف رکیما رق رظن ه روم یناسکب هقالع وتقداب ( ان ذی زبل ول ناتساد

 اما دوب هداس الماک ۰ یکدن ز رهاظم ماین دو وا شنیب غول

 دوداب یئای رجن طبارش رد شنیب نیا هچتسا لک راپسب نآ ندرک وک اب
 ههجا وم زدهک وا یکچب نا د ود و یلبچ دا دعتسا مپ هو وب نآ دق اف ام هک هدیدرک

 اهومیکسا نایمرد وا یگدن زو هش فرصمهد روا تسد و اب تمیبطاب

 داد لقیص ارب و یاهزادن | مشچ

 یناسنا حودارنآ دوخهکدوب یزیچ یاب وج هراومه یت رهالف
 ریسدرسزاتمظع رب حود نیا نتفاب رطاخب وا هک تسا ینتفک دیمانپم

 ربا زجنب رت هتخانشان او هداحقطانم نازوس:متبجات یلامش طاق نیرت

 نیایلجت یعون اب زیلاج هردو دب درون ر:ار ندمت لقان بوثچ یاب رد

 هجاوم ؛ دوب هدش دوراب ینوکانوک طیارع تمتردهک ینانا حد

 -۲۳هحفص-

 وگب وع من
 دو دن اب ین یاپمایق یضعبد ۰ ۸ رگاد

 ۲ 8 در ناب بملیق ۴ وا رف هو

 تسا هو و الت لاسا حوز ش

 هک دو وا رحالف ۰ م ی 6 ِ

 ها دچ واهج هتک و 5

 ۹ 0۲ باخت ۲-۱ 1:۱۸ ۱0)هههاشم -۱

 ۴ هاو

 لاک زف : دنیب
 اه میسودید

 مشچ) ۰ تفک

 :نیددد هک دن

 ور +« میس ناشدوخ هک هچ | نب
 (هنپ ابن دن !هتق رگاهن  

 تشخونبابن ۲ قالاب ربدبخروغ هکب ریچ ره» هد نوشد یتفکش سح

 دنک داضا دوخلاقم یرادبلیف نیب رودب هک تشادا و ادیت رهالف
 زد . دوب بلاط دهدناشن تستاوتیم نیب دود مشچ هک ار هچ ره ید

 تتسا تسد دد وا زا منادآزا یدرم و هیهن مایازا هک یلاهتشادد

 یاههتحص زا و هچ ره یلاوتم یاهزور رد»:دسب وئیم
 یرادسلبف ار هه « اج ف ریهاظب یاه زادنا مشچ ان ااج

 یودنیقد هعلاطم اب وا دوب مليفژات وم مقومرد باخت
 مرفاهدصنایمزا بولطم هن ون ندب زک رب و هدش یراد ربلف تامطق

 دووآیم دوحوب اددوخ ملیف « نوک انوگ
 تشاذگیم مان «مایف یعقاو تخاس»

 اد ژاحوم لص یترعالن

 زا هدشیواد رسلیف تاعطق باضختارد یترهالف هک مه ین ون اق

 الماک هک ار هچن آ شیاهسلیف هد دیشوکیموا . دوب هداس درتبمیدورب نآ

 وب هتساوخدن وادخ هکباهرپچ ۰ دهد شیامن تخاسپم مسج» دوخرد

 دشاپایب رگبدکی مدرم هیه

 یام+ یاهییمزرس زا: ومهکساد رد « ك وان



 داهنشیپ تآ رج ۰ شاهدادلد وولیت
 ادیم وشان ز ند رک
 واب یژو ر؛ دیچیم یا همدقم راک نیا

 منادب دیئوگب « ناج زيل
 اددوخ نمودیداتفا اب ودب اشرک)
 اراشو هتخادتا بآی

 رضاحنماب یئ وان زب تدوصنیارد د
 دیاز یعت اب تیازیلا ٩ دیدگیم

 : داد تاوج یتصول)

 ؛ موشب سخ یتیام ارچ - 3
 دوصقبب ناوتبت ی کعخر ۱
 ؛ 9

 ! تیاضر مدع

 نکن تاج نادنزریدم
 ترارش بکعم مه نتنز وب و
 , تیاهروتقالخا زا سکچیه یوشیم

 ندریپارم - نا رچاک ویتسا . تیز
 ُأ ۱ دناوشهدوسآ یکمات

 ا !اهشک راکیم
 دن !هد دو تسدب هک یرامآ قبط

 ۱ ناکشی رته زا نت ود دوویلاه
 ات ی

 یاربو تشادت

 مدادبعتاحن

 ( رتدداک

 هتاژور" هک نو

 و تسا وا) مناخ یک

 م زسج یاقآ یرکید
 دن راذکیم بل ةشوک داکیسددع» و .

 ادخ

 ! یناهگانررض
 هنحسکت زایراد ربملیف ماکنه

 (تدا «امهناخهوپق) فورعم ملیت

 یناهکان و دیدخ ناراب نیاژ رد

 هک ناراب نب
 دیاجت ال وطع

 ین اسکی رد
 ریام نی ودلک و رتم

 یرادربملی
 ژادع رتژارد اب

 :ثک ژاب اکیرماب هک ژان اک

 اراچان | رهنحصنیمهات

 دنی امن یداد ریملیق

 پوکساهنی- ملیف نیل وا
 یاب ,)ایسا

 ف نیل وا هی

 نآهدئزام

 دیه .تخاسد

 تسد نانک راک و
 دی

 وب دوتسا رد

 دو رب

 یقشع هنحس نبیرتیلاع

 شر وزمه ( ید

 ! لاس

 یجن دان كذان (سیت رک ین وت) 4
 دنکیم هزبیب و كيث

 دهاوخزاغآ این ایسا دوشک رد بوکس

 مان «هب رگ > هک ملیفنیا دیدرک

 هجوت تلاج ناتسادکی زا دداد

 زا نددنچ نآدد و هدش سابتقا

 دنهاوخ تک رشیل وین ایسا نادنم رذه

 و"( اتیوکابادوروا ) . تشاد
 هشيپ رثه ود ( لارتسیم جروج )

 -قوف ملیف ددین اپسا یامنیسروپش«

 دنهاوخ افیاارتسن یاهشقن رک ذلا

 دونن

 یذاب < اگیب لثم هن و ملیقدد (دنلیواهودایویلا)و (ماچیمترباد) هک ادابیز ةتحصنبا نیدقتم
 ۱ دنتسینمه هقیلسدپ یااخام؛ دناهداد بقل «لاس یقشع ٌهنحص نی رتبلاجو نیرتپب» دن اهدومن

۳ 
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 دلمه نیش لاعرح دروفارگنوج

 !تایگ:سرت _

 لو5ع۳۲ ۷۵۱۵۴۸۸۵۸ ۸

 لودص ۳۵
9 5 1:3: 

۳" ۱۰۵۸ ۱۸ ۰000۲ ۲۷ ۰ (1 
 ۶:۵۵انعع0 رب 105۴۳۲ ۷۵۸۸۵۴۱/۸۷ ۰ ۵زیومیمق ور 0۸۷۱0۵ ۴

 / ٩در "۷ نا 0۳۲۲۶ ۵ ۷/3 5۱/۱۲۷ ۰ قففع0 هو ۲۵0۵ 509۲ 0 ور ۳

7 

/ 



 هدپعا( ن ان هد)ملفنیا دداو "

 تسایسکتاسه (دلات ود) تسا واد
 نایورهم ینادن و یاهملفرد هک
 یناناونابءاییسوو ساک ودر
 امت هچوت و درک یژاب یصاخ
 یک انب تشادیم فوطمم دوعیار

 مح رب یاب ددو ملیق وددج
 رب یپم یاهشقن (دلان ود) اپدددد
 هداملاقنداختبف ورعءو هتف رک هدهح
 ی و لب اقهلد تساهد و وآ تسمه

 ما دداچودد اد (دلاتود) و
 «رپچ ایزد بپ نیا واست# یا ایلاتی

 دنکیم اغیا «یردنام ایرامات>
 اراک ورب اموپرع تك رتخدشعن یو
 ملبنرد ادوا اقاسو دراد ههپس
 رهتددءدوسج ناتییاک> یفایلاتیا "

 ملبف نیتن «هایس رداچو مپ هدید
 ددرگیمبوصماپ زامات ۲

 هردن ۲و فورحم هشیپرته

 خیخد لدملیق نیا دد هک
 ووهشیب وخب و دپاتماخب

 ذا یسلگنا ماننگ نادترنه ت
 | (لحابین روت ۲)دنمدرت فلاو لج
 هانی رخ دنوق ۲و (جی رگ ل کیام)و
 نیادج رگشا یهایس رهن نادارهد

 نو یا و

 «كتفل تمالع دو «یرصم»
 تسا هتف رگ هدهعرب یسپم یاهشق

 > بلاج رتک د تشگنا و

 دیهاوخهدهاشملاتسب رک یایم دد

 »ت

 دومن
 ترهش هب -- نییاچیایب

 ردید تسا هدرک سگ یالملان
 1 دلوت ۱۹۳ لاص ریماسد ۷
۳ 

 هام + دومن افیا یشق «۵
 یملیف دداد(رت رت انال)رسپ لد

 تسا یصوصخ هنداح حاودزا مانب

 ناکدوک فیدد دد و تف رگ هدپمب
 (یلی) دش هتخاتش امتیسما ام هشب ات

 ویدارو رتات رد

 یاهجوت دل اه تاپ
 هگدوب هلام شش

 امن نوپ زی ولت و

 تک رشهطساوب و دروآ هتحصیورب
 « یعیچ یدزدآ ه»> هماشیابن رد

 هزئاچنپ رتک درب تادوپ وب رناشردد
 شان . ددوآتسدب ۱دكيتامارد

 تارتهعرزمذا دیک) دوهشمرثا ود

 اد وا « كردم یب تیفدو «هدش
 ماناذا سیاریخادن اسان نایناهچب

 ی درد ی - ٩ ((یاسهیآمنیس رد )م
 ورا ی ح#

 (نارهت
 اد ) تسا نی ریش یکدنز - ۳
 (انابد یاملیس

 دد) ادرفیارب ]ورمایکدن 1 - <

 (لاتسپ رک یامنیس

 امنیم ) «اگشورف ددلاجنچ - ه
 (لیورتم

 ِ یناپک رد درد لطد ملیت

 یبالخا بلاچ رنا ود تكيلباپد

 ترپاد ) نافتاپ <یچداکش پش»

 یشذدااب شق (ردتب وقلش) (ماچیم
 دن را د هدیفعیا هدختساهدش راد دی

 زسیج)یگدوک نادودهرطاخ (یلی)
 , تسا هورک هدن زا د(نید

 ۳ ب0 7 ۳ ۲ هحتعت

 راکهاش ., رخا

۱ 
 سوق ار

 ۶۷: یافآ |
 یرمع هک یعلیف
 رظن زا نآ هرطاخ "
 دش دهاوخ وحم اه ۱
 "جن , ۱

۱ 
۱ 
۱ 
۰ 
۳ 

 ناف رد یی



 هردو رد هکس هس
۰ 

 ۱ یج . بو ّ ؛ نودفیلک « لوا نانکی زاب
 وکسل و۴ نا : ناد رگ راک ا راماث كم یگام

 متسیل ن ق شک وا یناسک لوصجم
 رواج ه؟ دشابیم سک وفین پک لوض»6«هدچرد هکسهس دملیف تذاز هیارا مهزاب هتفذگ هنفهدد نا ؛یش ابن هک ملاج یاهملیف زا

 دپ ] لمس نآددومددیهان وک تح
 :] رو ین اپمقاد ل وهک دشابیم یرتن اف كي ملیف ناتساد

 رد هکس هسونانساد سک وف هناخ را" تسب وانس تی رت ناچو تسا هدمآ
 تساهد رک هیچ ملیف هعانشپ امن تروصب۱» «همش

 هدش هورب واکب وی دانس نیا دد هکی رثه
 قشع رهش و داصوصخ ایل اتی!یعیبط یاهیمایی زاتهداد نادرک داکب یدایز

 یاه ناکما هک تسنب

 الا تروص ملیف و دوشیم هداد شی امن یک دن زو تعیبط نیاذا یبلاج رب داقم« ملیف نی ریش كول ابداب یزاوب . دهدناش ارزین وومد رنهد
 دنابمظفح اددوخ كيملبف

 و یبیدق نان ادرگ داک زاملیفنب نادرگ راک موکسلوگن ناژ»
 یملیف عون رهدد وا رثهو راکتبا ودوشپمبوسحم سک وف ین اپمک راکتب ااب
 وا كيتامارد ملیف ییرتسهم زا ۰ دوشیم هدومن یوحنب دزابوا هک
 ووشیم هدبدیب وخب هددادیمزا ربا هکباهناتسود رشب و فیطل یاجااب ماوت وا فپ رظ تاراکتب «ملیفنیا هبشیرتنافو یحی رغ" لاکیزو« یاهملیفدد دشاب یم < ادنیلپ یناج»

 فورمم زاگنهآ « كناب هوتکب و > ۱دملیفنبا یاهکتهآ
 لثم زی < كناپ روتکی و» داک ردتسا هدرکارچاد هتخاس یناکپ رءا
 ننومدوخ داکتپارد شراکمه لسذاپ و تسادوجومعونن «وکسل وگن»
 و نوسماش» ملیف دددایقرش یاهمناب نیکنس یاهگنهآژا . تسا
 نیا «۱رماش یاهگنهآ و < یاب و ملبق كيمک یاهکنه آن هتف رک «هلیلد

 ی ره یعس

 اتسزا را ودننکیم راک یرنه رگبد
 وخ ییتحجدوب تگ دن رادن هتشر رس

 و ریگ هارقیعقا و
 هات راب یرفجیان اب اهینیح
 ناتسود واقنر اصوصخم دنب وا

 اشبارم ۰ ریو دود

 گیم

 هئ زیم تعدد ن
 نی یی ولت همان ناشیارب اهیضم
 یاهلامج ووهنیا لوگ دتسب ونیع
 )یع ونصم
 دراد

 یک دب رطخ نددوخ

 مرز هنامیمصیلیخ !داهف رحنیا
 ورا و یرفعج یسکچن زب دشاب هچره
 و هدرب وا هک یجت رودردزا . مته
 داجب اهراب وال اقمدد هکیت امد
 و ی رفمج بقست مراو عالطا-دش

 لبت هوا یاه ثیلاعف زایریگ ولچ
 ومدوخ نمهک تسا ین مت ابخ هیهذ
 تگاح یسلو ماهدونن مرگ ژرط
 طوفس وا رب ۶ یتسودو نتسشن
 تسپ رگیدتن ایخمهن ۲ ۰ ندرک اه»
 اهابتشا زو رما یرفج

 هدش

 امتیس دداد
 ناو رگ راک وا ملت هکن ۲ نودب

 تسفردهدوش یاب ؛ هشاب تشاد
 ورق« هورک تلاخد» نآ رگبد یاه
 زام وازذایرکب دمابف ادرقشپ اب
 ۰ ین او رک راک > نآ دد هکدیآپم
 دوشن هتفک نپ اف رگا  تساهدرک
 دوش دوخیاهاطخ هچوتم یراجد
 بذزالیف : دوربم وا هک اریهاد
 دهاوخ وا هچوتم اد طوقس رطخ

 درک
 الاحهک من اخنپ ادروم رد اما

 یمافافتا تساهنشون هیاوچ هلافم
 لبلد . متف رگ شی رد میالم شور ۱

 ۲۷ هحفص

 ل» كن وتکب و دوج
 یو ادملت .دخ

 و  اف دا
 اه هدر مالع

3 ۳ ۰ 

 سمنتک من اف فرح نی !4؟ دنچ رح
 هب تپج هچ مناخن وبن یک
 تلااخودوبن ورا هنآ ددالصاهک یر#

 یدررضلب افمد
 هل نمدوخب لیمد اضداب یصضخ«
 دن !هدرک یهاگ هچ
 هی اافساتم

 هبع ۲

 و مهش تاساسحا ریس
 نودب مننرگ شین ادیس

 و < هدنسیون و مناخ لوغ هخ
 نانشد یاجبآ منو «شاتحود»
 دشاب هدشم اجن | مه

 تین !یمریظن رک امناخنی ۰
 تسا تیپ دصاوخیم ضد روح را
 وزومردنمیداقتت۱ رکب دیاههل افیب
 اپل[ رب هک یسدافیاهملیف رکبد
 نآ دیالو هنکعوجد یزا
 حوطم مه « قوت > لس مقوع

 تسا هدون

 دال هک هلاقم رخآ .تمسق اه
 و ون چپ سح زپعآ هکحضعیاهآ رس
 زا هکنیاهن اید " دوشم رنمیقتسم
 تاللیح و تادافت اب رپ دنس رپیم أع

 هک میل وکیم میههبن خساپ ددو-یم
 ۱و ین اک مینا وتیعان ومیها وضبن ام
 دن زاوام زا یناحب < تاعن ول و 4«
 نالت الت رک .مینک 4 یضار »
 رو اه یرگید زا دقناب هدسپ وا
 ام و هرقگیسارنیا دا شکدنز»
 مک نیت روا یگ دن ز مین اوت

 را رقهننک ومشخد دود تهح نیمهب د
 . تسیچ اما ریصتت میریکبم

 و * دنیا وکیمتسا وین اخ ۲
 ابنرح نیا مهيسک هک دبنکبملایخ
 + کنیم رواب اد

 ۰ هحفس رو



 : دصکب اهواز
 تهوتب اب تس رو هک هیتفگیم اتتزرص ینپپ

 < یمغ ولو امشزا ههسم رفا هاچ

 ادش هک دناهتساوهب و دن !هیشاد

 ینایمعدک .دچا رابهت ۲4 تباضرو
 اب ٩ دیاهو رک باتع و رهقو هدش

 یتقد امش هک تست نیا را تسدو
 هلجم ری دمی نو رک یضا زاب هیادسب»

 اهشنانسود هلاقم وا مقوت مادعا و

 دباهدبد یتقو ۰ دنکم پاپ از
 رصع همانزور هدنسب ون هلب هل ول

 فضب رحق نآ ربدعمق وت ندد وآ رب اپ

 ء و ریگم ی رک و تار وصاو د وتپم

 و همانژور هنچرد رگسد هلاقستپ

 مفوت ماجنا اس اب + رکبد هلعم

 یراک تسدنآ نیل وئسم و ناک دنسب وت

 بوخ هدو رکب امش مس و دوشم
 ادریکید ر فن هنچهکنباژا امش از۲
 زک رهاپن آ ودینک یضا ردب !هتسنا روت
 الوصا و هتشادن اش زا «یمنوتو
 <تاعفوت» نپاماجنا زا مهناششوخ
 ین ابصم مهدهب وتیمم » دپآآ یبت
 ؛دبآهتشوتن ار توژذتبم نیا وب هشت
 1 ؛؟تسی دوطنبی ۱ اعآ

 | یملیف نیلاوا نیا + مناخ اما
  تعسداقتا ویسررب درومهک هو وپ

  دهاوخ و هنف رگ وا رف رفن دنچ نیآ

 | «تیاضدو دوب دا رفرکا و تفرک

 | هچن آزا رتهب یلیخ دوخ بلجت اپن 7
 دشیمماجن ادب دوب هدب ه هپهت اش هک

 | مناغهلاقمرغ۲ ردهک یا هتکن
 | یاربمهیمهاقت نمح دیاشو هدمآ
 تشیاهشاپ ام < زبمآ یخوشو هلاقم
 - زاکاردوخهک اهدم رپ رفندنچ رک!

۱ 

 ۳ ۱ هکتیا زا و دن ادیمیلانبسناد رگ

 - راک مانب اد سکچیهناج رم منیف
 دنتسهین ابمع هد رکن یف ممناد رک
 4« تسیچ اعهانک

 | السا مناخ هکنباذا رظنف رص

 ۱ و ثپفومد ملف ناد رک راک چوتم
 | ی ملیفهک دنادین وهدشن وا شزرا
 ز مولعم تسبن ملیف الصا نادرک راک

۱ 
 نالف هناپماع لثمكي نادصب تسا

 رگ !دراد هفت اپ یتبسهچ زیچ
 «ملیف»عاضتف او زیمآ هکعضملساس

 درک عب شن اد اهن[ نادرک راک ی
 راک یاعدا هک دراد نی اب یطعب رهچمپ |
 ب۲ مهنگیمد هورک یناد رک

 مناخهتشذگ اهنیا همه زا اما
 اداش نادن د هک مفساتم نم ۰ الهش
 دننشون یا هلاقم + دنتخاسالپ ره

 لا ویتسفنیمه روش

 -ایست ال یناح ور رظاوخ
 صسدح ملیف مسا زا هکپ روطب

 هوشیم هدر زا تدابع ملیف ناتساو
 سبیوهشاب یم هبها ز تب تشذگ رس ۱ ۵ تشک

 مرب اقب رفآ ددیک هن زلاس تسیپ زا
 یاه هعم وص]ا کسب سپس و دو رگمپم رب

 , هنکیم !هیپ لاقتا لیان
 زدب هک | د یلفط ید اس آ رد

 ادیب دناهدوین اهر ازوا شردامو

 دنکیمگ ر زب دوخهچ و تسا و هد رک

 دوش تمدخ لصعدباب هکیماکنهد

 ووب زم لفط یارب هدبوک كرت ار

 دهدیم ماجنا ی رگبد یراگادف

 ندوب د زا سب « ین ابن امان[

 نیل وانبا ۱۹۰۵ راع-وا هزیاچ
 هدوبن تک رش نآ دوهک تسا یملیف

 اد هیها رلردی و ملیف نیادد . .تسا

 ۰ تساهدومنءافیا ماعتیدنم رنهاپ
 <نبتا واژرا زسو رب ادملیفیوب رانس

 هدنسپ ون و یل ایل انبادنم رتهتسی راس
 4« هخرچدرد دزد ملیف > یوب دانس

 < وک ادویس ورا رون وئلا» .تساهتشون

 دبامنیم افیا یلر ملیفیاروزپ

 - دیشروخ یدوتا رپما
 < رتن اموک دویاههلیف نب رشهب زا یکی
 متاد «درب>دد هک تسا یلایلاتیا

 تسا هدش هیت یب ونچ یاکی رمآ رد
 و پوکس امنیس هقی رطب هل ملیفنبا
 هل وا یک دن زءدش یداد رب ملیف یگن رز

 یدح و وهد روخت تسد یاهئیمز رس و

 یولجیبلاجمضوب ادروب زم روشک
 : دهدیم زا رق ءدلتب مذچ

 یامنیس یاهملپف - اکب رمآ

 عرشنیاب زین و لا رونسف رد اکی رما
 هنشاب

 ماکشهملبا یارچام  هلمح
 . دنفاپم نافتا مود  یناهج كنچ

 اکپرما شترا ناژاب رس زا یاهدع

 دنشابیم كنج لوفشم اپ ورا رد هک
 تحفا نآرسفازا یکب ءایتشا .تلمپ

 . دن ریکیم رارق هیت ابلآ هرصاحم

 و «رصاحم نض رد قدیم تداوح

 ضوع دد دزادن یییع مه الاح انا
 هتفرک هدیدان اربلاطمنیا مهاش
 :یملصا نامگدنسبول دوقب هلارعو
 -هد رکن امشهک اد یئاطا رچ . دیلک

 و دیدوخب اش ارشپ زچ دیآ
 هامرهملدا هبشکب

۳+ 
 .۲۸حلص.

 دنکپم زسیگت ار ملبل ناتساد

 ۳ چپ ددلآ ترپارو طسوت مایف نبا
 - كج وو تسا هدش یناورگ راک

 ۱ آرد «ترب [یداوو -4 سا "اب

 دن زاد تک ره

 رغآ« سوب وت اهاگگتسبا
 رد« و رت وع نبلب رم و هک تسا

 ناتساد

2 
 ۱ یملیف
 تسا هدومن تک رش نآ

 زا يکاح هک تسا یکیسیدیک ملیف

 یلایذو ناوج نزب درمكب ندع

 تلجیارب نا وارف شال هک دشابم

۱ 
۱ 
 دامی روب زمنز رظن ۱

 ناتسار یگ دن ژژا رتگ درب
 زاچ و هک تسا یو رم تشدک رسملیف نیا

 نب اهن ژ را و رسمهد ثابیم یبصع تان اجیه

 جت دداچدیو ییصعتان اجیه؛ژاد رم

 <«نوسیم زمیج» . دنشابیم نآ وا رف

 لد ملیف نيآ دو دوهشم هثیپ _رثه
 هیهت دادوخ مضردو دراد ارز وا

 -اراب راب ود ورم رامشب ملبف هدننک

 نوسیم زمیج رسه لد زبپ «شار
 دیامشیم ءافبا ار

 زین نابلآ دوشک - نامل آ
 لا ویتسف روا ر< كينب وک نیشباک > ملیف
 تسا هداد تک رش

 بف نب-گلینن وک ,نتیناک
 هی اپ و
 تساءدش موکسم فلتخب ملا رچ

 زن اه»ارنشیباک لر . دهدبم ناش

 یناملآ دوشم هشیپ رثه «نایهور
 ملیف نادرک راک . تساهدومن ءافیا
 , دزادمان عزت وک ثوملهو زی

 ملیف زین هلی زکم - كيزکم
 تک رش لاویتسف رد اد« زاپ راک و
 تسا هداد

 ی دوسخ مرا دد ملیف نیا

 تسا یزاب واک كپ یک دن ,تسا ریظن
 انترهش ژاغآ ویک دن ز یادتپا هک

 ناشن ششا رغل قره يک دن ذ ناباپ
 . دوشپم هداو

 ردلاستسیب لوطددملیف نا

 . .تساهبشهههت "یناپساو كي زکم
 ۲ و راد ریملپف یاهدع

 زاب _واک ان وک ورپ یلرلو یک دنز
 نونک | وهد رک یراد ربملیف ادروهشم
 مپ فلعم تامطت دارا سپ

۰ 

 1 اهددوآ هوجوپ ۰ هشاب يم, یمناد

 سیصد 3 رده
 اپ |یاهنهس رکیپ هب یژ و دپ
 ۳ هکنآ زا دعب

 ی یاهمایف یوسب_ینورکت
 ۱۱۲ ترور صعتو دوو رک فرطنت
 یه هک اریت رهشو دابتعا دوشک نيا
 را( دننک هببت وروآ تسدب دان ادیم

 اب ورک مگ راب وتسه ًاروف كررب

 ۳ طفا ملی نتخاس زا فدع

 ۳ رو ناژاسلیف رگید . هش
 رب شز دا اب و رتهپ داثآ ندروآ

 اب آ یمسمامث هکلب دننشادن یششوک
 لدهالص فولععم اهن آهجوت هیهد
 رک ادح سک رتشیپ نآ هود, درک
 ردوب 4 تدعلثادح دد دوس

 یتسیلال دون یاهملیف نیت
 موضوم دیدج یاههرهچ اب ابلاتبا
 اک یششوک هنسب مدرم و هداسیاه
 ووب هثف رداکب اهن آ نددوآ دوج وب رد

 , ورک ب اچ دوخب | رابن دمد رمهجوت
 نیا هدهاشماب اهدمپ هک یناسک اما

 زاکب تسد تعرسب میظع تبقفوم
 هک دن و رکتیم روصت دندش مایف هیهت

 ووخ ءاب یمسلط ناشروشک یاهمایف
 ناک راتسد ابلاتبا مان نآ و دن راو
 , تسا روشکن یا

 لوصحم رههک دند رکیم لایخ
 ایلاتبا مان هکنآ فرصب یلامثپم
 .دنسپ دروم دید رت یب درکب دوش

 نیمهب , تل رک ههاوخدارت هجوتو
 رد رادهبامرسراجت هدعكي روصت
 زب ءاد نیا رد هک دندمآ رب ددص

 اب باش دن زپ یماهتیل امن تسد

 شیوخهب ام رسرب دنناوتب ملیف هیهت

 دنیا زفایب
 یاههلبف ناکدننک هیهن بلغا

 رابجن ریخا لاس دنچ رد ینایلاتبا
 لیبموتا یاهلالد ؛ شورف كيتسر)
 نب ددد نیب هک دن دوب یلاهكالمر
 یسدنهم پاپ هنحص و یراد ربملپت
 نجنچ كب . دننشاذگربن_یست وافت
 لوبلددوآتسدب فرصب یدا فا
 و هیون هبکب

 دوام وب دادروخ رب یوم
 کاش رچ کیم خاله

 دشورب هد تسکش و هچ وت مدعاب



 )10 تسامزال الهش ونابی اهیئامت رته ه داد
 قوف دا هعتساب درب یب یا ریو 3 آادعس

 ادناچ رع ملپف دپ اب

 الاب» یناتسب ات نلاسرو ی
 هده اگهد وشپمء

 اهش و اب هواملا
 اینو

 ی زآز رسما تساصت

 هاگآیناربا ن

 بوک
۰" 

« 
 یطوطیهک آ نون ۳۰۷
 ۱ الاب بام هکیماکم

 تسب ثاه الطاه را

 رد

 هشنبا 2۱۱ ۲ همدم
 لال ملاپذ ۰ مدومن هدهاشنیا هیور

 ۰ تسایهگ ۲ مورک لابخ لدز مئایز

 شیپ مدرک رکف بوخ هک یتفو ایا
 الهشمل اغ ثسا یکم رگس متفگ دود

 ناشد وخ هد رو رپ تسدناچ رد ماپق هک

 ملیفیارب یهگ آ نینچنبا ههابیم
 ۱۱ دنهدب دوخیژاب ودوغ

 نوناک> مانپ ممشچ نوچیلو

 قوف تاطمرب زرد < یلعوط یک 7

 ناپمژاار كخ هدرپ هداپکب دانقا

 هک مد رک لصاحنانیمطا و منخادن اب
 رد (یهک آه و) تسا یبلطم نبا

 هدنسپ ون هنبل هک ؛نآ یژاب و مای فصو
 دپاشو ) یاقآ ینمب ؛ فاسنا

 مان < یطوطیچک آ نون اک >(۱من اخمه
 دوب هد رکش ومارف ادرگب و رفن كي

 «یرفعج یافآ ی اهیلاین رتهد نآ و
 ۱۱ دوب
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 یناغاب ) یاشآ نیا افثاو

 شوغو موآ هچ < یطوط یک آ نون
 ارب ذتسا « ین ادچواب وو«فاسنا

 «عق رث» « وگ چیه ننشاد نودب

 الپش من اغدهآ وغب هکپا ابو

 « دنکنیمأت ار شیگ دن ز»
 سفال یدرب ۱دنیاقفحودوطنپا
 نیا «دنم رنهو هلپ زاوتساهودوآ

 هگس وفا وهدروآ لیمب رب هقل دوط
 هكي و هدرب داپ زا یلکب !دهیق

 هومن افنکا «یلاریا ناهشرتهد
 سا

 اب تسا بوخ هچ مدرک ر کف
 یبک آ نوناک >(مناغاب) یاف۲ نپآ

 تسا .فصنم ردفتبا هک 4یطوط

 زا «یمق وتو هک دا منک رارف رب یسامث

 یکدن زوهک ههاوخین و ددادن نم

 مه یزپچ كبسب «منک نپمأت اروا
 دیس ون هدنب یاهی امن رنه ؛دراب رد

 رب وع ناکد ناوخ تروص رهرد

 لعشالتم یبلطم رکبد تق ودنچ رکا

 < یطوط یک آنوناک دءاضما اب ریز
 یوک آدننکن لایخدب دوم رف_هظحالم

 ماهداومووغ فصو ودهدنهک تسا

 بان نآ رظن طقف و طقن هکاب

 تسا

 یاهیلاس رنملق ودهاشم
 ناخ كب اب یا8آ بانج

 درب رو مها رد وخ 4 یضلن

 هل انج ان هتشا و موق رم

 ۷ دمآ هها اب ناشی اهیل ام رتهو دنتساوخمه

 1 یلوگتسار نیبدپ دباپ داشتنا ان رک و سزک

 قوا دامشو مات 1۱( یفدک ان ]) دن ریکب ساعت ناش | اب بیل رت
 هیسرب وهنارب 1 روطنابه(نفلت هراشد نیا

 3 .تسا ین ابل نیل ها .نمنایلاپ 7 .- *4۱۹۳۹۲-> هه امرفپ«هظحالمهک
 ۱ تک نرلواد ( یسوییوم هک مالسلاد ۷ هشابیم

 ۳صصسعم ۰: ۳ یا دست !اهبل نی رن نی رهش و نیل وا - ناساس كب اب

 ۴ رالی هسسوم

 ملیف شوی راد
 ِ تاعاس هک دناسریع دوخیما رک ناب رتشمغالطاب هلبسونپدب

 ژادچ ٩ لا < د رهظذادم ٩ یلاحیص» خب داننیازا هسومنبا راک
 هشاپپم رهظ

 سک ی ف مت یناپمک ریخا یاپلاس مم یا راکهاش شیامن لابندب لایود یامنیم
 3 تاراتساوخ و یقشع یاهملیف تارادت ود عالطاب هلبسونیدب متسیب نرق

 . نیا ۱۹۵۵ لصسم نیرتگر زب كدزن هدنیآ رد هک دناسریم یرنه یاه راکهاش

 ۲ و نیریشكنهآو هدوب راکسوا هزئاج دی دناک هتشذگل اسرد هکیملیف « یناعیهگ

ابم كزهآ نی رته نارنب نآ یلاع
 عازیب هد زی ز راکسزا هزپاج ل



 ۲ 4 تاب یتطم

 ءامتب «حفصنیا یوگ خسابف رخ زم

 ۳ تب و یاههب

 ها وح
 رام ز كرابم نس

 کیم لاستفه و تسیب « ند ودنآ و

 نا ولیس یی او رب < ۲>زا 9[ -

 یم زیل یاهدعو دنآوخیم وناکسم
2 ِ 

 یمت ندناوخ زا و۲ اناولیس دنی و

 «تیل وژوئمور ز لاسا-۳

 دها وخهدادشی ان سک ریامنیس دو

 خرف-ف :هزیمود

 و یفلص هلحم نیاالو

 و ناب زیسراف ناکدنناوخ یراک

 نابز یک رت

 ریخا بلد مفاع

 زونهیل و هدومن تک رش «بآ رپس

 بوسحم یناریا ناکشیپ راه درج
 و سکعمین اوت یس ۱م ۲ذل دوشیبن

 میناسر پاپ ار یو ۱ تالیصتت

 متسرو شب امن ماگته می را ودیعایل و
 ینیف ورم مد رم نأیم یو «بآ رهس و

 یاضاةق تقون آ و دنکاپو تسد

 داد میهاوخ ماجن ارامش

 نایبیرغژ رژیاق آ
 تسدب امشیلبف یاههماست ال وا

 میشاب هداد باوج ام هک هدیسرتام
 اش ثالاوئسب هکنیا زا لبق امود
 نیربزدوطسب یرظن دوشهدادخساپ
 تررپ هلح رمزا یمک امش هک دن اس ریم همان

 نتشون رددعبنم تسا رتهب و ۱ دیتسه
 ۰ لامتاعارمو دوخ فا ومیمک همان

 ءوس هدنیآ رد ات دیلکی ار اه

 تالاوئس كنبا ؛ دب ابن شیپ یسهاقت
 اش

 رالد نوبلیم+دودح رد ب۱

 رامال یده - ۲, تشادرب جرخ
 رد < یورت نله و ملیف ذا یب
 تک رش هانیفو مانپ یرگید ملیف
 !تسا راکیب زین العفو هدوت

 یقودنص سح یاقآ,

 (نادمه)
 رد هرچی ررتکید > سکع

 لصت یسک هدش پاچ ۷۹ هداش

 . دوش باچمهدلج یورات دینامت

 درادن ویدار هتلا

 و" متسرو ملیف دد

 مث رهش ( میهب د نیهع ۳۹

 4 دیل ودوب «دشمه 1 ۷

 جام یفلتخم یاهملیق 7

 رد ویو و <

 رشاو هدپعب

 دوب زیث ژاب واک

 بلاطوبا هللادسا یاقآ
 7 ۳ ۳ یخی دشماعوساخ هرپ دی عج رب ریگد رک اد

 یدازآ هنهک رقاب یافا مرکشتم امش تطل زا - 2 5
 زا , دی راد هرم هرات رو تا 1۳1 دیلک ربع رگب د یمک ۳ یهانپ ورسخ یاقا

 ر هلاقم رکبد هام ودیکب ات با دو (نامماسدحسم)
 ۱ ار هراب رو  هداتس»ردیول رمتلعو «نرپلاک تا
 ار پاچ دوب* 1 ۱ . ده تطل زا هم رب

 زی : نوش هآ رم عقس و :تخص : 1 تاسرب» ملبف انیط روش . یلد هدغ هداد یناحیضوت « ابی تسا رکشتم
 دراین كداب یاینیس رد شیپ هاق < نوتلکسادوو كرم مقسو زتسکنا ترب .دسریمرظب -

 اوه«سیت رک ینوت» زا رتشی و دشهداق تسا هدگن و
 ؛ دشاب هتشاد هارخ

 زجب تشک ژاب »ملیفود - ۳
 رش زهادآ ن وو رثناهبا « جم اد نا دن اهبات

 یرتس ناتسرامیب زدایف ور

 هدش ضخ رءیدوبهب ژا سبیآ ودوب
 لزفس .تیعاجتق رک تب ود الا و
۱ 

 ناگیاش ورسخ یافآ
 روب زمسانمان دمآ شیپ تلع

 مه ام و هدوب «۱» صخشب طوب رم

 تکن ء۱ را رب زمیتشادن یاهداچ

 دشاب یتمدخ ماجن اب لیامینک رکا

 یاهبنکشداک و تالاکشااب هچاوم
 البتهک دش دهاوخ یبساتمان و بس کدش دهاوخ ییحاتغات قا بماتم

 تروص ره رد« تسبن رسیمنآ ینیب شیپ
 مضد زب زع هدئناوخ امشمپ را ودپما

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 

۱ 
4 

 ار قح و دیشاب هدومن كرد ارام

 هدنب آ رو می زا ودیمآدیهدام بن اجب
 دوشن رارکت یثداوحنینچ

 یناک وازیدرپ یاقآ
 «اسنیسهداتس» موس هرامش

 یلبقهمانب هکنیا ذاو تسا دوچوم
 یریصقت هدشن هداد پاوج امش

 اهراب هگ روطن امه تسینام هجوتم
 مییاهدش ردآداب هحفص نه رد
 !راههمان مامت «هک رابمهن اختپ»
 همان هجیتن رد .. دناضریبن دصقب

 تساهدن امباوجالن زین امش یلبق

 یدمحا - ن هزیشود
 «نارذگشوخ نارتخد» - ۱

 شیامن هدنیآ لاسناتسب ات رد هلااشن|
 ۹ دش دهاوخزا رکت نآ

 یملیفامف «سان رسكاژو زا -۲
 .تسن دوجوم نارپت دد

 نابلات وم ددراکید » - ۳

 «ورهربموس» ملیفشورف تالکش لد

 ۲۰ هحفص-

 هراتس

 نشدرزونه

 ی و

 یماما فیرشیاقآ

 «ریاهاترام» قشاع هتخانشن و هدیدن هن وکچ امش ميتسنادن ام
 نارپت دد یملیف زوئه «ریاه ات داموزاا رب... دیاهدش دیدج

 یاضاقتب تروصرهرد تسا مانمک ناریارد یووتسا هدشن هدادشیامن

 د مبلاشیم پاچ اجنیارد ار «اترامو یاهسکع نیرتپبذا يكي امش
 .۷ دیرش قفوم دوخ قشهرد میداددیما



 لایور یامهنیس
 معم ینابمک ل صحم ؛ِ نازاک بلا ب دنم ره نادرت راک ریظنیب ل ۱ 07-ا داکماش

 مانب متسيب ترق سکوف

 .-.یوووتوا زا رس | وویویووو سس
 ادب ۳ راظتنا زا سپ هرخالاب

 و

 ٍبص ی
 09 مو ۷ ۳۷۳۳

 ۲ ۰ ۱۷۲۵۱۵ | 10۲ ۱۱ 08 2۱۸ ۱۸2۸۸ نهم زا ۱0366۲ ۲, 51۷6۱۷۸00۵ ریو ز
 هو ۱۲0۲/6 ۱۸۸۱۵۷۰ ۲۲0۲۲ ۷۸00۲۴۰۵۱01۱۸ ۰ 6۸۵۱ ۲۵۱ ۵۵۵

 ماهارگایررلگ لچیم نورماک - دومی رت-چ رام كيردرف : لا رتشاب
 و درخ هجوت فروم تارهت رد تآ یلاع و یناسنا یوتحم اب (دارف) شین

 مینکیم هیصوت مومه ار «نازاک ایلا»هلرزب رثا نا تدید ام و تفرگدهاوخ رازق رزا



 ..مرجو
 دورسا همجرت ۷ هبرومود هلفاد: رم

 یل ددوب بدا را رودو نشخ راتب یتعس متفگ فا هخن ۲ هتبلا

 ميتخانشم ار رگیدکب نانخ میدوب هدشك رزب مهاب یک دوک نو

 یداب هکشساژ اذل متعب 5 تب ورک هاو ت روت, ارو) نه هک

 منک تبص یتامدوغ یلیخ

 رهو درکن یتبحصهراب نآ ردرگیدو دنام تکاس یونآ زا سپ

 زا یو دشیم ناونع نارکید فرطزا لطم رکید یئاجزد هک مهران

 اد تجص عوضوم دیشوکیم و تغخادنایم میوسب یهاگن مش هشوک

 رتشب وا زا و مدوب نونمم رایب عوضوم نیا زا نم دهد ریتت

 دام متر
 هکد وب, نم یدیست رد و زیل ول ددپ لادنک كين تبوت مهژاب

 حرطمرتیدج و رتحب رص ینحلب ون زا اد بلطم رکید رکید رابکی
 ارم شخرغفس یاههتفک اب دشاب هجوتم,شدوخ هکنیانود: هتنلا و دنک

 ات مدوب هتفد ناشل زنمب هک کی .دزام كاتشبدتاو هدرزآ تدشب

 تحارصنامهاب ودرک نمب ور یو تبحنحنمض ملک فرص نان اب ار ماش

 ویاهد رک یرکف دوخهداب[یارب یتسار اب[ پیلی» تنک دوخ صاخ

 < ؟ یاهدومت ح رط یاهشقن

 یرکت هچومتفک بچمتاب مدوب هدربت یبیو دوظنمب تسردهک نم
 تفک خساب رد یو < ماهدرکن یرکف هداب نیا رد نمهب ؛ یاهتقنهچ

 شرسهوز وربمآ هکنیازا لبق منکین مهنامک و تسا دوززوته هتیلاو

 ینکب تاهدنیآیارب یرکف ویریگب یدج میمصت یتاوتب دننک تمجا رم
 نیایلاوحرد یاهدمآ رب ددصرد نوتک ات ایآهک مدوب رگفنیا دد نم

 «هن ای ینک هیهت یدبدج لزتم دوخ یارب تسق

 نانخسنآ زا اریو دوضقمو روظتم مدوب هحناوتت زوتههک نم

 ینحلاب یو < منک هیهتیدیدج لزنمدیابارچو مدیسرپ توحاب ميايرد

 عضدهک ینادیم تدوخو تفک دهدیمحیضوت اد یحضا و هلثسمیتفک هک

 دنشاب رگیدکی اپ هک دنلء امامیطشرسمهو زوربمآ تساهدرک رییغ: قیاس

 یتادیمتدوخ دهدب یری ناشیاب دن وادخ الثم دن وشرادهچب مهرکاو

 ؛تسی روطنیا دننک هاگن یلبق رظن نامهابوتب تبن دنناوتین رکیدهک
 راجد تبابنیا زا وت هک دشدهاوعت یضاد زوربمآمراد نانسظا نم

 تیارب یشاب لیاههکا» یتدامعو هناخرهابتح و یوشیئارکت ویتحارات

 یلو دن وشن رادهچب الصا اهن هک دوريملامتحا هتبلا . دیرخ دهارخ

 درادن یلیلداریز درک شوعلد یلامتحا نینچب دوشیمن رکید فرط|
 یهاک .یزاب هزاتیآهناخیهاوخب تسکمموت .دنوشن رادهچب اهن

 دیرخزاو .دزابدوخ هقیلسوقوذب !دشا هناخ یصخش تسا رتپپ امقاو
 < دنک ی راددوخ هدشهتخاسیأههناغ

 هکادیکالعا وتارابعودادم همادادوختحعب روطت اه یو

 تسنکمم درکیم رکفدآ ودوب مقا و شل زتمزا لیمت بی عامشب یا هلصاف رد

 ًمیقتسم هکتیازامدوبنونسیلیخیم ودرییمات دنوشمتا و مدتسپ ددوم
 دوب نآ بلطم تقیقح می وکی | دشعساپموش ری زک ان ات درکیسن یشس رب نمزا

 باوجهلصوحدلیمالصا و درشقیم مهردتدشب نم بلقتاطحل نآ ردهک

 , متشادن | دیوب نواد

 -رغ و هژاتیردقب نم یا رب درکیمتبحصنادب مجا ریو هچن ۲

 رس هداذرهاوخهب وفد یارب اد ميادوجای وطا یارب اد متهايپ ات .. نیچ .:مهد هاد_مرطاعب مه اد شرکف متتاوتین هک وبءرظتم

 نان 7 لرنمذاد مدروآیرذع متیشنب یاجرب درسنوخ ومارآ متسناوتین

 زر زا اعقاو و تفکیم تسارزیئول مدوب دوحنم) یلب .مدخ جداخ
 ناهکا هک د وب یک دوک تداح نم تداسح متشادن ما دآ و متخوسیم تداسح

 ووصب اربد ردام وردپ تبحم و هقالعزا یمپ دشوکیم هک اریاهن اکیب

 دنس هتاخرد دهد صاصتخا

 یک مد رام مسجم ایت اهز ور ۲مرطاخود تک یس ریظن مهنم
 ریدج یک دن زاب و میوشب تسد نیشیب رطاخ غارف وشءاسآ زا موشروبجم
 اجزا؛مروایب دد من اهدژاادمیمبدوشیم یاطا دراووایثق و .مریگبوع

 سالخ ومیامن ادیب تبحص یارب بااج یعوضوم اقسنک شوک مخرب
 ات هک یدویقب ول زنم ددیمن اخاب ترشاعمزاب تلالم و دوآ یکتسخعضوب
 یولج رد( رتدب همهزاو .موشدتباب تشادن دوج والا میارب قومنآ

 ودنکیمداتف دیلاسدرخ كدوک ریظن هک منیبب ارمیادخ «زوربمآ دوخ مشچ
 و دنکنیمیسول تاک رح دوش مقا وشرسمه هقالع و فطل دروم هک 7یا رب

 ات میوک ك رت ۱رقاطا موش رب رک اننم ودروآ یمناب زرب یاهزمیب نانغس

 .منک یداددوخ مرطاخراج زنا دوری زا ات

 زک رهد مدوب هدرکت سح نامناخیب و ردب رد اردوخ هاگچیهنم
 نیم دختسم نوچ رکب دیت اجرد ومشاب رود, دوخ هناخزاتساوعیبن ملدمه

 یزور هک مدیدیم .منک راتفد متسهلیامهک روطت ۲ مناوتن وموشسوبحم
 ادصردپ مانب ادز و ربمآ یدنچ زا سپ و دمآ یمایئدب هناخنآ دد یک دوک

 .دشیمن ساسحایزاین نمدوجوب اعبطسبنآ زا ودرکیم
 هدرک حرطم وکساپ مناخ اد هرظتنمریغو هزات تاکن نیارکا

 یدوزب و مدرکیم یو تنیط تبخو یمنجدب رب لبح ارنآ نم . دوب
 صخشنیا؛ نم یدیمعت ردب یل و . مدود زیممرطاخزا مدوب هدینش | هچن ۲

 ًاعبط و دوب هداد رکذت ار یتیعقاو" یصخش نینچ یلب ؛دوکتو ماد[
 سا رب راوسهک لاحن امهرد . مغاب هتشادن یپجوتنادب متناوتین نم

 ینمه هظحل كي و درشفیم مهردمغو ینارگن زامبلق متشکيمزاب هت اخب

 هچ ًاتاو متسنادیمن نم . مدادهاگن درنوخو مارآارووخ متناوت

 ناشن یلمعلاسکع هچ هرظتنمریغ یاهدماشیپ نآ ریارب ددو ملکب دیاب
 دوخ یک دن ذ یارب تفکیءمی دیمعت ردپ هک روطن امه دوب مذال ب7. مهد

 دوب مال ای ۲ مشیدنیب یاهراچ هارو منک حرط یاهشقن لقتم روطب
 ملد الصا نم ؛مورب اجنادب و مشابب یرکید هناخ ندرک ادیپ ددصرد

 یکالما كلام و منک یکدتز دوخ هناخ زا ریغ[رکید یاجتساوعیمت

 هدرک كرزب هناخنیمهددارم یک دوک زاژ وربمآ . مشاب دوخ كالمازا ریغ
 . دوب نملام اجنیا . دوب هد رک تیب رث كالما نیمه هدادا یارب و دوب

 عفد رکید سپ نیا ذایلو . تشاد قلعتام یودرپب . دوب وا لام

 سب بشن آهک مروآیم رطاخب . دوبهدش نوک رک دزیچ همه . دوبن نینچ
 دنچ موش داد هناحب هکن ]زا لبق « لادنک كيت لرتمزا تشک زاب زا
 متسب رگن دوش فا رطاب قیقد یهاکت ابو مدرک فتوت كراپ ردیاهقیتد

 بکس .مدرکدیدزاب تسیا هییرغو هژاتیاج یتنک هکن انچاد هشوک رهو
 دندمآیم نم لابتدب دندوب هدید ارم یدارقیب و رطاخ بارطضا هک
 .دنتشاد نیکمعو هدرسقا یتلاحو

 نایلاس ودنتشادیمهاگن اجت 7 رد ارم « یکدوک مایا رد هکیقاطا
 هداز رهاوخ طقن و مدرکیبن یکدنز اجنآ رد رکید هک دوب ژادد
 *دنک وطاو وند اداهسابل ات دمآیم اجن ادب راپکی یاهتفهبگ یس
 هکدمآ مرظنب . دوب هدرکادیپ یاهژات ینعم مرظن رد هظحل نارد

 هدیشوپ هکیلاحرداردوخ تکی رک ناگوچ . دناهدرک كن زون زا اراج ۲
 اب اتک زایاهدوننایمرد تخاد یاج هضفتیود دوب توبکنع رات زا
 نبا ذا هک یاهتشذگ تارطاخ دایب زک ره نامز نآات . متفاییسدد
 . (تیم اجنادپ داپود یکی یهام مه رگا مدوب هداتفایت مثشاد قاطا

 هد



 مداتفایمت هتشذگ دایب الحا مهدب نیو
 یم و مداد جاینحا قاطا نادب مدرکیم ساتحا نونکا یلو

 وق هدافتس| حداخیایند زا رارف تهج یهاگهانپ ناونعب اهن زا مهاوخ
 ملک

 درکیمادیب ادیا هناکیب هاخمکح نمیارب سبنآ زاهکیلایند
 دن درکیم نپب ندرک كشخ یارب هک یلاهرثب و هدن 2و

 هک یئاه هبلک نسیشن قاطا دیظن تسدد دومنیم لافشا اداجن ]یاب
 رد دندرکیم یکدنز كچوک هچب نیدنچ اجن آ ددو مدوب هدید اهراپ
 یادم و دندی زغیمنیمژ یور هک مدیدیم اد اه هچب نآ روعت ط
 هدرک هاب ناشرس زا یاهشوک اب دادیم دازآ !زشوک ناشدابرف و هب رک
 ناشر. امنامادب اردوخ رتدب همهزاو دوبهدش حورجم ناشجن دآایو
 یکادوخندادزاهک ین وهیمهفایقلثم مهردد سحن یاهنابت و دنتخر وام
 بیصن اعقاو ای7 نم یادخ ۲ . دنتف رگیم دوخب دوش غیدد یرب
 رکید یدنچات مهدا هناخ ایآ و دوب شامق نیا ذا یزیچ مهزوربمآ
 ۲ درکیم ادیپ_یضونینچ

 یراکنیاو مداتفایم لشاد ومرتخد دایبتقوره نامز نیا ات
 دن ام اروا مان مديشوکيم هشيمه اریذ تفرکیم تدوص تددنب هک دوب
 ینذمرظن دد ارب و - منک نوریب مرکفذایعوبطمان و هدنهدرا آهرطاخ
 تشرد تدوهیارادین ژ . مدومنیممجم وکساپ مناخ هیبش شیب ابک
 یاهینیب شیب قبط هک ی نامشچ اب هداوقیب و رغال یمادناوراجنهان و
 ادابم درکیم تیظاومو تسیرگنیم فارطاب یپاقع نوچ بمک یس
 رد ادصرپ یاههقپقو هی رک یاهدنخ اب و دشاب رابغد درکب هتشغآ یتاج
 رج تم ار هدننیب هک یاهددخ ۰ تشادروضحل زامرد ینامهم هک یعقوم
 . تخاسیم فساتم تسا هدش ینژ نانچداچد ذوریمآ هکنیاذاو درکیم
 یلکشب مه هظحل ره و دشیم مجم رتشبب مرظن دد یدشن سبنآ ذایل و
 هک راچب «تیبیلومو مظن وخ دب ورو رشین ز تدوصب یهاک . دمآبمرد
 رابتخایم داتفایمواب شمشچ یتقو مدآ و تشادلزنم «جال تسدددد
 كن روروجن دو رغالین ز تروصب دعب یکدتا و دن ادرکیمرب اد شرس
 و دوب هدونغ یتحاد یلدنصرد و هدیچیپ یتفلک لاشرد اددوخ هک هدی رپ
 مدقودو دوب هدشیقلخ مک و یجنردوژ داچد تهاقنو فض هجیتارد
 یلاهاودنتخیمآ مهب و هدنااشوج هیهتمرک رس نیمدختسمزا یکی رتن رطن آ
 یاظحل «رقومو ذوفتابو لاس هنایمینز هظحل ك. . دوب شیارب
 هدرکادیب توافتم و هناکادج تیصخش نیدنچ نمرظن رد لشادومع رتخد نیت رت نیدب .رتناوج مهزیلول زا لابخیب و اوپب رسیک رتخد دمب
 تسدراپچ تساهدرک روبجم ارژورپمآ هک مدیدپم ادوا . تشیکن | یمرب شیوعبتبنارم راجرتا و ترفن یرکیدزا رتشیب كيره هتبلاو دوب
 رد مهزو ربمآ ودن وشراوس شتشپ رب اههچب ات دزعب نیمذ یدد اپد
 تسیالمو ینتورسق اب تسا هداد تسدژا ارووخ تن اتم وراق و هکیلاح
 دمب هظحل دنچ مهژای یلو , دنکيم تعاطآ دیوگیم.ترسمه هچرم
 دلاب ودنکارییم فارطاب هوشعو ژان اب ار شناوسیک یاه ءرطو تسا هدزءهرک شتافل زب یناب ورو هدیشوپ یاهتفات نهاریب هک م دیدیم ادلشاد
 نآ ی ط هکدیسر یا همان واظتنا یتدمزا سپ هم هام طسا وا ددیتقد . دنکیمهراظن !د شرسمه تاکرحتسا هدرک اب مهذااد شتر وص هناقحایستو هداد هیکت دوخ یلدنصیتشپ هب هکیلاحردزو ربمآ و تسلوقم یژایب طاشت ابو لایتیب یک رتخد نوچو دژادنایم نیلابد
 رو او ناتسب ات رسارسدت |هتف رک مييصتشرسه و ادوب مواد ریژ و ربعآ

 مدرکر طاخیکدوسآ و شمارآسابسحا دوخرد یردقب
 لاحنیعددیل و م)هدشرت نلاخو رت ورود هشیهزا مقوم نآ رد م میصاتحا متک رب یلاحشوخزا یدایرف حل نامه متناوخیم هک
 ساسحادوخ بلقرد امقاو ار هچنآو منزب لوگ اد مددخ متناوتبن

 كن وا 0 3 رو

 میگو هدیدان مد رکیم
 زونه لثارون یومهرتخد و دوب هتشون شا همان ردلوربهآ

 ناتسلگن ابندمآ 3البق یتسب اب هک درادیداب ز یاه یراتنرک و اهراک مه
 او یلبمی لامک اب ماجنارسام تپجنیازا دهدب یتدوصدرس اپن اب
 میناب اج نیمهرد ارتاتسیات میتف رک میصت رابچا یدد
 دنک یگدیسر شیاهداکب
 هکنیازا

 تلاوت یا
 ب سدعیتاوتیم تدوخوت هتبلا

 و تحار ان ردقچ ماهتخادنا قیوعتب ن ناتسلگن اب ار متمجارم

 نم هک یت هخ هک رزق

 اهراکرت دوران منگ )یم دیآرب متسد زا هچره ؟نم.متسه یضا ران
 اعقاوو ددادقرفیلیخ ام نیناوق اب ایلانیا نیتاوتیل و دوش هارب ور

 ود نیا نیب دهاوخب صخش هک تسیرس ددد رپ و لکشهرایسب راک
 هناغب ارضکی یدوج وم هدادن اب نرنک ات ورو] دوجوب یگنهآمهو قفاوت
 اهلوپ اریز متسن نامبشپ تباب نیا وا دایز یلو ماهدرک حر لب
 مجاد (لاغام .دنام دهاوعن هجبتت یب وتسا هدش حرخیب وخ وظنمب

 مهرود ان یدمآیم اجنیاب مهوت تساوعیم ماد ردقچمینکیم تبحصوت
 و اب عضو د نیمدختس» و ه اخهداب رویم اهشس رپ ژا ولمم زین همان هیقب < میشای
 تاحیضوت روب زملاطمهراب ددیگشیمه هقالع و روشنامه اب یودوب اه هچعاب
 هتل كيرگا هک دسر مرظنب لاح نآدد دوب هتساوخ یتاعالطاو
 زاجد .اناو .تسا هدرک یرییغت نی رتکچوک دا هبحءدو نالخا منکر کف
 ناگیاسه و نابفارطا یتقد هتیلآ ماهدشا ورات یهابتشا و اجس نایک
 لولم رایب دن د زکیمت زاب .ناتسیات رخ آ ات شرنسهوز و ربمآ هک دنتف ای ود
 , دندش هدرسفا و

 مناخ یجازم مضد دیاش» تفک یمانمررپ دنعیلاب وکساپ مثاخ
 <تنا هدوب تسانم ترفاسم یازب یلشا

 . مرادن یعالطا عوضوم نیاب مجاد نم > متفکشعساپ رد
 زیت ورد اریا هتفه شربسه اب هک دوب هتشون شا همان رد زو ربع طقف
 هدناهدخراجد مستامر دردب ودره تشک زابردو + ۱.دنادذگ

 زا سو تفر مهددوکساب مناخ هقایق نانغس نیا ندینشزآ
 مییتامودمه شاخ ؟ مسیتامور و دیسرب تریح و بچعت اب یا هظفحل

 ووزفا لانشیدناینحلاب هاکت ]و < ۱ تسایتخبدب هچ امقاو ؟ دراد
 < مد رکیم ر کف هکت ست آ زا رت نسوا سپ»

 عوضومكيدرک شراکقا مادت ؛یزفمكلبسو کف :
 رتک و زبودشمسیت ام رب النبممن اوت !ژمدوب هلاسودیتقو نم . دن زیمرود
 -یمیتع ورد ثدعزا هن وکچ متون آ دد هک د نتنگیم نمی اده میاه
 یکدن!ساصحامناون ازرسددیک دن داب زا سب یهاک مهالاحنییه . مدرک
 زا هجن ] ونمداکفانی هکدوب ددومنیارد اهتت مواد نایک مذکیم درد
 نانغس نیرخآ لابندب , دوبدوجوم یهباشت تشذگیموکساپ مت اخزقم
 ی . دبدرک مسجممرظن رد یاهژات رپ وصت لشاد می ومع رتخدژا وکساپ
 رب یناوتان طرفذا یتح هک م دیدیم یرتسکاخ یاهومابار هدروغلاس
 بلگ ل وتشم هک اظعل نآ رد ادوا تقون ]و تساهدز هیکت یماصع
 تلاح نآ رد اریومتناوتن اریذ «دوبن دوخ یالبو غاب دد یراک
  یاصاوتاب و هتشنیزیمداک هکیلاحرد مدرکیم هدهاشم«منک مجم
 ینایلاطیا لک و دن یتت اد شرب ودودو دب وکیم قاطا فک ی وو دوخ
 دنعابم ینایلاتیا ناب زپ وکتفک و تحب لونشمدا اب و دن اهدرک هطاحا
 . دوب هتشن شرانک مازآ ورابدرب هکیلاحردزی !رما هزاچیزوربمآ و
 ووخ لشاد ات درکن تچارمزوربمآارچ یتساد .متفابیم
 :دنک 9 دیخو
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